
o�ce@nichebrands.ro

w
w

w
.n

ic
h

e
b

r
a
n

d
s
.r

o

https://nichebrands.ro/
https://nichebrands.ro/
mailto:office@nichebrands.ro


Giardini di Toscana
0
1/
0
9

Giardini di Toscana este o linie de parfumuri de designer fabricate în Italia, 

care este pe deplin stabilită ca “parfumerie de nișă”. Toate creațiile provin din 

emoții, amintiri, stiluri, care iau naștere din pasiunea pură. Giardini di Toscana 

este rezultatul unei evoluții naturale aplicate creativității unei afaceri de 

familie, o formă de expresie artistică care completează alte expresii similare.

Aceste parfumuri atrag atenția datorită calității și originalității lor estetice, 

motiv pentru care sunt potrivite pentru personalități puternice, care nu 

încearcă pur și simplu să se conformeze tendințelor actuale.

Cuvântul cheie pentru linia Giardini di Toscana este „eco-lux”: produse de lux 

pe bază de ingrediente organice și ecologice, cu o mare valoare naturală. 

Astăzi, tema durabilității este atât de importantă încât nu mai este doar o 

tendință, ci o adevărată necesitate. Traducerea eco-luxului într-un parfum 

este adevărata misiune a parfumurilor Giardini di Toscana.

ISTORIC

În Toscana, o grădină este un loc în care arhitectura și natura se întâlnesc, 

relația dintre munca creată de om și sol. Acesta este locul în care, în 1942, a 

început povestea unei călătorii olfactive printre cele mai autentice parfumuri. 

Într-un pitoresc sat medieval din Valea Casentino, în inima Toscanei, Italia, 

Giovan Piero și Emma Ducci au deschis o bottega (mic magazin), care a 

devenit o parfumerie.

La începutul anilor 60, afacerea a continuat cu fiica lor Irma care, datorită 

stilului ei, a transformat afacerea originală într-un boutique prestigios. Aici

s-a născut Silvia Martinelli, creatorul parfumurilor de designer Giardini di 

Toscana, o linie concepută ca o combinație de măiestrie și inovație, prin 

utilizarea celor mai rafinate materii prime, care sunt prelucrate folosind 

tehnici străvechi și fascinante.
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MANDARINO VANIGLIA - 200 ml

Un parfum mediteranean cu sensibilitatea citrică a 
mandarinei și gustul dulce și cremos al portocalei. Are un 
efect calmant și relaxant și reduce iritabilitatea. Perfect 
pentru camere de copii, dormitoare și băi.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Mandarină, portocală, vanilie, flori delicate, mosc alb.

VIGNA TOSCANA - 200 ml

Parfumul evocă podgoriile toscane. La fel ca un vis, te duce 
înapoi la un trecut demult, când strugurii erau zdrobiți și 
parfumul mustului se răspândea în aer.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Iasomie, mosc alb, podgorie.

EREMO VERDE - 200 ml

Notele lemnoase de cedru se amestecă cu parfumurile 
revitalizante ale ierburilor aromate, oferindu-vă putere și curaj 
pentru a vă lupta cu fricile. Un parfum energizant, potrivit 
pentru camere de zi și băi.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Plante aromatice, bergamotă, chiparos, lemn de cedru, vetiver.
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MARLIA - 200 ml

O explozie armonioasă și delicată de flori de cireș, combinată cu căpșuni pentru a crea un 
parfum delicios și romantic.

Inspirat de minunata grădină a vilei Marlia, situată în Capannori (Lucca), unde locuia Elisa 
Baciocchi Bonaparte, nepoata lui Napoleon.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Cireș, piersic, flori albe.

Relaxant, potrivit pentru încăperile în care se eliberează stresul: camera de zi, sala de lectură.

ELEGIA - 200 ml

O grădină înflorită, albul bergamotei, mirosul energic de lămâie, ceaiul verde proaspăt și vibrant, 

totul îndulcit ușor de albul curat al iasomiei. Aceasta este Elegia. Aerul pe care îl respiri în 

oranjeria grădinilor Boboli, unde familia Medici a folosit mai întâi citricele pentru a-și decora 

grădinile și unde bergamota se remarcă prin capacitatea sa de a-ți deschide inima și de a radia 

fericirea. Răcoritor, luminos și stimulant. Ideal pentru birouri, medii de lucru și săli de ședințe.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Bergamotă, ceai verde, iasomie, lemn de santal.
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BIANCO ORO - 100 ml

Parfumul plăcerii, senzualitatea, seducția aromei de chihlimbar, moleculele fascinante și 
elegante. Cetalox: o aromă de chihlimbar extrem de puternică și elegantă. Acest ingredient 
îmbogățește și ridică parfumul, îl face intens și persistent. O notă de piper negru. Nu în ultimul 
rând, Patchouli, considerat afrodisiac de către hippies, ne stârnește emoțiile cele mai profunde. 
Picant oriental.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Bergamotă, piper roz

Note de m�loc - Rosa Abs, Ardei negru

Note de bază - Javanol, Patchouli, Cetalox

BIANCO LATTE - 100 ml

Flirtul, îmbrățișarea, plăcerea de a fi învăluit într-un nor de vanilie, lapte și miere.

Chihlimbar gurmand.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Caramel

Note de m�loc - Cumarină, Miere

Note de bază - Vanilie, Mosc alb
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SHABBY CHIC - 100 ml

Liniștitor și captivant. Lemnul și notele florale te înconjoară cu blândețe și eleganță. Plăcerea 
lemnului de cedru roșu întâlnește atingerea florală delicată a trandafirului de Damasc. Javanolul 
reprezintă nota dominantă de lemn de santal, o moleculă de nouă generație, cu lemn de santal 
bogat, natural, cremos, ușor roz.

Lemn înflorit.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Bujor

Note de m�loc - Flori Albe, Trandafir de Damasc

Note de bază - Muschi, Javanol, Lemn de cedru

BLU INDACO - 100 ml

Un parfum de contraste. Bergamotă, urmată de migdale dulci și amare, cufundate într-o baie de 
vanilie dulce. Și apoi Frangipane, al cărei parfum evocă note hesperidiene și înflorite precum 
lămâie, iasomie, caprifoi și trandafir - toate împreună. Habanolida reprezintă nota de bază, un 
miros extrem de elegant. Miros puternic, curat, captivant, aproape erotic, de senzualitate și 
animalitate. Chihlimbar floral.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Bergamotă, Piper roz, Frangipane

Note de m�loc - Vanilie, Migdale

Note de bază - Ambroxan, Muscenone, Habanolide
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CELESTE - 100 ml

O dimineaţă senină şi strălucitoare după o furtună nocturnă, aerul este proaspăt, cerul se 
extinde cu perfecțiunea sa cerească și curată, parfumurile răspândite, puternice și dominante: 
citrice, acvatice, marine, florale.

Prospeţime.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Dihydromyrcenol, Note de mare

Note de m�loc - Zmeură, Parfumuri exotice

Note de bază - Vanilină, Ambroxan

ROSSO RADICE - 100 ml

Caracterizat de o notă foarte proaspătă care îi îmbunătățește personalitatea: bergamota 
calabrană. Urmează vetiver, mușchi de stejar și cumarină, cu note de ambretolidă și ambroxan, 
care conferă rotunjime, căldură și o puternică putere de fixare. Muscenona înconjoară totul cu 
mirosul său puternic, cald și curat; un fundal moale, dar puternic, aproape erotic, de 
senzualitate și animalitate. 

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Bergamotă, Ardei roz, Salvie

Note de m�loc - Cashmeran

Note de bază - Ambretolidă, Vetiver, Ambroxan
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EREMO - 100 ml

Mult mai mult decât un simplu parfum, este o melodie ancestrală și misterioasă care dezvăluie 
notele relaxante și dinamice ale pădurilor toscane. Inspirat de echitaţie în pădurea verde 
Foreste Casentinesi, printre chiparoși seculari, inundă corpul cu mirosuri dulci și puternice. În 
m�locul acestor păduri luxuriante, razele de soare formează luminișuri luxuriante și înflorite, 
unde animalele sălbatice își găsesc alinare și apa rece curge la vale.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Chiparos toscan, Mandarină, Pepene verde

Note de m�loc - Ienupăr, Patchouli, Lemn de santal, Lemn de cedru

Note de bază - Chihlimbar, Mosc alb

ROSSO RUBINO - 100 ml

Aroma notelor armonios unite, decisive și captivante.

Un parfum care stârnește armonii olfactive furtunoase în ciuda delicateții notelor citrice de 
bergamotă, magia trandafirului, mai degrabă decât darurile parfumate ale unui lemn îndepărtat 
și umbros.

Citrice lemnoase.

PIRAMIDĂ OLFACTIVĂ

Note de vârf - Lămâie, Bergamot portocaliu

Note de m�loc - Trandafir, Fructe de pădure, Cacao

Note de bază - Cumarină, Muschi de stejar, Piper roz, Paciuli, Cachemeran
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DISCOVERY KIT PERSONAL

Kitul include toate parfumurile din colectia “Personal”.

Parfumuri cu un caracter unic, compuse din ingrediente prețioase, inspirate din cele mai 
căutate locuri și mirosuri din lume.
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