Konsten att ta fram en
parfym går femtusen år
tillbaka i tiden.
Ordet parfym – Per funum
betyder ”genom rök”.
Rosen är blommornas
blomma. En symbol för
all blomdoft – och för
DOFTEN själv.
Män föredrar parfymer
där tallbarr leder.
Kvinnor föredrar där
ros leder.
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Exklusiv ekologisk Parfym
ROYAL ROSE
Blommig /Jordig (earthy)
Royal Ros doft är söt, djup och
feminin. Helt enkelt bedårande.
Naturliga blomessenser överträffas
aldrig av syntetiska. Rosen är unik
än i dag, den symboliserar passion
och romantik.
En indisk poet beskrev en ros
som en ”bok med hundra blad
som öppnar sig”.
INNEHÅLL:

Rosen, Rosa damascene dominerar både
i Top och Hjärtnoten tillsammans med
Jasmine, Jasminum grandiflorum. I basnoten
är den starka och jordiga Patchouli,
Pogostemon cablin.

Det krävs ca 5 ton rosor
för att producera ett kilo
olja eller cirka en miljon
rosenblommor för att utvinna en liter rosenolja.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Tänk på mysteriet av
stjärnorna i natten
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SOFT LUXURY
Blommig / Citrus
Den är luftig och fräsch med en citrusnot,
vacker och mystisk. Precis som den tidiga
timmen man ser ibland en klar morgon
och ibland på eftermiddagen.
INNEHÅLL:

Vetiveria zizanoides, Cistus landifer, Boswellia cateri, Rosa
damascena, Cananga odorata, Litsea cubeba, Cymbopogon
martini mota, Gerula galbaniflua.

PINK LOTUS
Balsamic / Citrus

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Kom ihåg din plats
bland allt levande
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Pink, White och Blue Lotus utövar en
doft av elegant, sensuellt djup, som
är originellt bland essenser. Denna
underbara, exotiska, sällsynta
vattenblomma är helig i Indien, och
härstammar från forntida Gudinnor.
INNEHÅLL:

Topp Essenser är den friska Bergamot. Hjärt Essenser
från Pink och Blue Lotus bildar en harmonisk kombination. Bas Essenser såsom den balsamiska Myrr och
Oakmoss träessenser ger karaktär och en jordnära grund
till hela doften.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Var nöjd med din
naturliga skönhet

SWEET CONTACT
Jordig / Blommig
Honungsdoftande Lindblom.
INNEHÅLL:

Huvud essenser är honungs-doftande Lindblom,
Tilia vulgaris, som hjärt- och top not och vilar på
den jordnära Sandelwood, Santalum vanutua
som bas not.

ONE SECRET
Fruktig / Trä
Doften är himmelsk eller
jordisk, mystisk eller hemlig.
INNEHÅLL:

Geraniol, vanilla fragrance, Citronelal,
Cybopogon Nardus.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Omfamna med glädje
de skiftande årstiderna
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BRILLIANT JASMINE
Blommig / Blommig
Pärlan bland essencer. Jasmine
Sambac är mindre söt men mer
kryddig. Jasmine Grandiflorum är
den mest underbara. Jasmine
är varm intensivt blommig,
fruktig, underton av té.
INNEHÅLL:

Citrus Aurantium, Bigardia, Jasmine Sambac, Jasmine
Grandiflorum, Pogostemon Cablin, Benzyl acetat,
Linalol.

Jasmine, denna
hypnotiska blomma
skulle ge upp sin
själ till stjärnorna.
Poeten Milosz

GENTLE TOUCH
Blommig / Citrus

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Låt dina ben svänga och
dansa i den lätta vinden
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Huvudessensen är den rena
unika blommiga skönheten
Gardenia fragrance, som har
en rund, krämig och varm doft.
INNEHÅLL:

Gardenia är en mycket ovanlig essence och
parad med den fruktiga topnoten; Pink Grapefruit samt basnoten; Cognac, bildar parfymen
en strålande kombination.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Visdom är att gå vidare
likt löven på hösten

EXOTIC
Blommig / Balsam
En kvällsparfym. Den är djupt sensuell
och lockande. Kanske en sammetsnatt
tillsammans med någon man tycker om
eller kanske helt enkelt för en trevlig
kväll. Med ett ackord av balsam och
den romantiska Bulgariska rosen är
parfymen en favorit.
INNEHÅLL:

Santalum album, Cistus landifer, Pogostemon cablin,
Rosa damascena, Cananga odorata, Citrus aurantium,
Cymbopogon martini mota, Piper nigrum,
Simmondesia chinensis.

FANTASY
Chypre / Örter
Elegant doftessens för både kvinnor
och män. Mate absolute är en krispig
och sofistikerad bas not och tillsammans
med Cognac som är lätt och fruktig blir
helheten en fantasi för våra sinnen.
INNEHÅLL:

Bas noter: Mate absolut, Cognac. Hjärtnoter: Lavendel,
Clary sage. Top noter: Galbanum, Bergamot.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Njut av energin och
pånyttfödelsen på våren
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FRAGRANCE CHOCOLATE
Kryddig / Jordig
Superb fruktig choklad
INNEHÅLL:

Huvudessensen är den söta och goda choklad
absolut, som basnot. Toppnoter är kryddiga enbär
och svartpeppar och hjärtnoten är den underbara
och svagt kryddiga Jasmine Sambac.

EARLY SPRING
Citrus / Chypre

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Drick mycket vatten
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Tidig vår när bladen slår ut, jorden
blir bördig och vi anar värmen när
solen är uppe länge, länge, då
känner vi - att nu är det vår.
INNEHÅLL:

Citrongräs, Cymbopogon flexuosus i topnoten,
fräscha, gröna Lavendel, som hjärtnot och basnot
Labdanum, Cistus ladaniferus, framträder sakta
med sin djupa rika skogsdoft.

Ett gammalt träd delar sin
enkla visdom omkring livet:

– Le mot världen och
den ler mot dig

En fransman
säger att parfym är
lika nödvändig för
kvinnan som den
luft hon andas.
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JASMINE

Varmt blommig, fruktig
med underton av Té.
VERKAN:

En skönt blommig
afrodisiaka.

LINDEN BLOSSOM

Sofistikerad och behaglig.
VERKAN:

Välgörande effekt

Solid Parfym
YLANG YLANG

ORANGE

VERKAN:

VERKAN:

Kraftfullt krämig
En afrodisiaka.
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Söt och livlig.
Energigivande

Parfymkrämen sprider inte doften omkring dig,
den är bara för dig. Att applicera solid parfym
på huden är att tillföra den mjukhet och välmående och det kan bli en diskret och behaglig
stund i livet, när man känner sig stressad eller
orolig.
Med en lätt strykning på huden med parfym
krämen, får man en omedelbar doftnjutning.
En del dofter kan ge upplyftande känsla, en
annan kan kännas lugnande och någon kan
skapa glädje.

LIME

Elegant och fräscht.
VERKAN:

Pigg och vaken.

LAVENDEL

Härligt friskt, söt
och ört rikt.
VERKAN:

En upplyftande känsla.

Parfymkrämen sprider inte doften
omkring dig – den är bara för dig.
Det går inte att på syntetisk väg få fram den subtila och djupa doft,
som bara naturen kan skapa. Naturliga doftessenser har förunderligt
lagrade krafter som härrör från deras invecklade historia.
Solid parfym är lätt att ta med i väskan och utan att vara rädd att
man spiller ut den.
Solid parfym har en lång och varierande historia och är bland de tidigaste parfymer som är kända av människan. Den tidigaste parfymen
kallades uguents och bars i Egypten av kvinnor över 3500 år sedan på
huvudet, i form av en krona, som sedan fick smälta ner över henne
genom kroppsvärmen och på sätt doftsätta hela henne.

CACAO

Söt och god.
VERKAN:

En lugnande,
välgörande effekt.

PARFYMER TILLVERKADE AV
NATURLIGA ESSENSER
– LÄS FÖLJANDE:
Bör förvaras svalt och mörkt.
Endast för utvärtes bruk.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd inte parfymen om du är
gravid eller ammar.
Är du allergisk, undvik helst parfym.
Använd inte i direkt soljus.
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Naturlig parfym – Ecco parfym
Näsborrarna fylls av naturens egen örtbukett.
Naturlig parfym är byggd på sammansatta molekylära strukturer av eteriska oljor,
absolutes, concreter, attar. Det är inte nödvändigt att helt förstå kunskapen bakom
denna konstform för att uppskatta skönheten av den.
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Kroppsspray Cologne
BODY MIST
COOLING & HYDRATING
VITAL ESSENCES

BODY MIST
CALMING & HYDRATING
VITAL ESSENCES

Svalkande efter sol och bad,
även efter rakning och för
känslig hud. Naturliga doftnoter sprids över hela dig

Lugnande efter sol och bad.
Naturliga doftnoter sprids
över hela dig.

VERKAN:

Ger frisk, mjuk och
fräsch hud.

Återfuktar torr och irriterad
hud, även efter rakning. För
fräsch och strålande hud.

ANVÄNDNING:

ANVÄNDNING:

INNEHÅLL:

INNEHÅLL:

50 ml

Sprayas på kroppen.
Undvik vid amning.
Aqua purified, Rosa damascena Water
blom, Mentha x piperita Water blom,
Lavendula angustifolia Water blom,
Hamamelis virginiana, Water leaf, Aloe
Barbadensis Extract, Rosmarinus officinalis,
Helianthus anuus seed oil N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglyserin, Linalol Carvone, Linalyl acetate.

50 ml

VERKAN:

Sprayas på kroppen.
Undvik vid amning.
Aqua purified, Citrus aurantium Water
blom, Litsea cubeba water fruit, Lavendula
angustifolia Water blom, Chamaemelum
nobile Water blom, Aloe Barbadensis
Extract, Rosmarinus officinalis, Helianthus
anuus seed oil N, Phenoxyethanol Ethylhexylglyserin, Sesquiterpenes, Esters,
Linalol.
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Efter rakning
AFTER SHAVE
NATURAL ESSENCES
50 ml

Svalkande efter rakning
även för en känslig hud.
Talldoften är som att
vandra genom skogen.
VERKAN:

Ger frisk fräsch hud.
ANVÄNDNING:

Sprayas på huden.
INNEHÅLL:

Aqua purified, Aloe Barbadensis Extract,
Pinus Sylvestris, Black pepper,
Lavendula Officinalis, Rosmarinus
officinalis, Helianthus anuus seed oil N,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglyserin,
Beta Caryophyllene, Alpha-Pinene.
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Kuriosa
Katarina av Medici, drottning av
Frankrike tålde inte doften av läder.
Hon lät parfymera in de tjugotal
handskar, som hon köpte nya varje år.
Caesar på femtiotalet f.kr. dränkte in sig
själv och allt han ägde med stark parfym.
Till och med sina fanor och hästar parfymerades,
främst med extrakt av ros och viol. Förmodligen
luktade de Caeserianska fälttågen; blod, svett och rosor.

Kirlianfoto av Ros med silver
Kirlianfotografering är en metod
för att med hjälp av elektriska fält
ta färgglada och fantasieggande bilder
av elektriskt ledande föremål.
I överförd bemärkelse har andra

metoder för fotografier som påstås
presentera aura, så kallad aurafotgrafering, även blivit synonyma
med kirlianfotografering.
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Viveca Göcke, grundare av Theresa
produkter och Theresa-metoden.
Hon har metodiskt och envist prövat
sig fram för att skapa en ny Doftserie
med hjälp av örternas rika tillgångar
och av egen erfarenhet.
Viveca Theresa Göcke
Certifiering:
Hudterapeut, Phytoterapeut USA, Sverige
Ayurvedisk hälsorådgivare, USA
Master Aromaterapeut, USA
Basmedicinsk utbildning
Biologisk parfym - Natural Isolates USA
- naturliga källor så som växter.
Certifierad Naturlig Parfymör, USA och Canada

Tillverkare / kontakt: Valsäng 262, 471 92 Klövedal · Tel +46 (0)76-3104143
info@thersaskinherbal.se · www.theresaskinherbal.se

Följ oss på
Facebook & Instagram

