
Vizitează-ne în orașul tău!

Cumpără și online pe:
www.infinitelove.ro

Auchan Titan
Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A
București, România

Grand Arena Mall
Bulevardul Metalurgiei 12-18
Bucuresști, România

Vulcan Shopping Mall
Strada Mihail Sebastian 88
București, România

Targu-Jiu Shopping City
Strada Termocentralei 10
Târgu-Jiu, Gorj, România

Electroputere Parc
Calea București 80
Craiova, Dolj, România

Afi Palace Bucuresti
Bulevardul Vasile Milea 4
București, România

Shopping City Ploiesti
DN1B, km 6
Ploiesti, Prahova, România

Constanta City Park
Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C
Constanța, România

Militari Shopping
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 546-560
București, România

Carrefour Colentina
Șoseaua Colentina Nr. 426-426A
București, România

City Mall Galati
Bulevardul George Coșbuc nr. 251
Galați, România

Shopping City Mall Piatra Neamț
Bulevardul Decebal nr. 79
Piatra Neamț, Neamț, România

Brăila Mall
Str. Principală nr. 4
Sat Vărsătura, Com. Chişcani, Brăila, România

Focșani Mall
Calea Moldovei nr. 32
Focșani, Vrancea, România

AFI Ploiești
Strada Calomfirescu nr. 2
Ploiești, Prahova, România

Shopping City Rm. Vâlcea
Strada Ferdinand nr. 38A
Rm. Vâlcea, Vâlcea, România

Auchan Vitan
Calea Vitan, Nr. 236, Sector 3
București, România

Auchan Pallady
Bd Theodor Pallady, nr 51
București, România
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Totu-i nou și totu-i bine! An nou 
cu multe planuri și energie bună, 

dar și design nou pentru 
parfumurile tale preferate!

Bine v-am regăsit !

Incepând cu luna Decembrie a 
anului trecut am introdus noile sticle 

Infinite Love. Un design elegant, cu 
personalitate și special. La fel ca cel 

care poartă parfumurile noastre. 
Ca tine.

Alegerea ambalajului a fost 
inspirată de clienții Infinite Love. 

De mesajele pe care le primim zi de 
zi, de propunerile acestora și nu în 

ultimul rând de așteptările lor.

Și normal, ca atunci când apare 
ceva nou, fie că este vorba de an 

sau de un design nou, avem 
așteptări. Noi sperăm ca atât anul 

nou cât și parfumurile Infinite Love 
să ne facă să simțim iubirea în 

fiecare zi. Pentru noi, pentru cei 
dragi, pentru tot!



5 Lucruri pe care nu le știai despre parfum!

2
3
4

5

Parfumurile în funcție de sezon? Da, recomandarea specialiștilor 
este ca o dată cu schimbarea sezonului, să ai grijă să schimbi și 
parfumul. Sezonul rece preferă note orientale, vanilie și 
scortișoară, puțin mai puternice decât cele pentru vară.

Testarea perfectă se face pe pielea hidratată, fără fricțiunea 
încheieturilor. De fapt, acest act, va face ca parfumul să se disipe 
mult mai rapid și să-și piardă din note.

Unele parfumuri persistă mai mult decât altele pentru că acestea 
acționează diferit de la persoană la persoană. Și nu numai. 
Diferența vine și de la concentrația parfumului.

Parfumul nu se aplică pe haine. Niciodată. Dacă vrei ca 
acesta să reziste cât mai mult și să-și păstreze notele, 
aplică-l pe pielea hidratată.

1Siajul, distanța la care poate ajunge mirosul unui parfum, diferă    
de la parfum la parfum. Dacă vei fi atent, chiar și pe site-ul nostru 
avem specificat pentru fiecare parfum în parte siajul acestuia. 
Astfel îți poți da seama dacă un parfum va fi simțit doar de tine 
sau și de cei din jurul tău.  
PS: Siajul nu este același lucru cu persistența!
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Unde aplicăm parfumul?

4

păr

încheietură

în spatele 
genunchiului



Parfumul lui Audrey Hepburn 

                               reinterpretat de Givenchy

Grația, frumusețea și feminitatea, 
toate ale ei, erau puse în sticla cu 
parfum care purta denumirea 
„L`interdit”. Un parfum oriental 
îmbrăcat în note puternice de 
patchouli, vanilie și tuberoză.

În anul 1957, Hubert de Givenchy a 
creat un parfum special pentru 
celebra Audrey Hepburn. Aceasta 
interzicându-i lui Hubert vânzarea 
pe piață a parfumului, fiind obsedată 
de el. 

În 2018, Givenchy îl scoate pe piață 
pentru toate doamnele și 
domnișoarele care doresc să 
poarte o esență specială, puternică, 
la fel ca cea pentru care a fost creat. 

Cele care l-au incercat spun că primul puf 
este dulce, urmând să devină...serios. 
Este un parfum fin, care poate deveni 
accesoriul potrivit pentru tine sau 
persoanele dragi ție, dacă alegi să îl 
faci cadou.

Fanele celebrei Audrey au fost 
entuziasmate și bucuroase știind că 
pot purta același parfum ca aceasta. 
De câte ori vor aplica un strop de 
parfum, își vor aduce aminte de 
femeia-copil cu ochi mari și negri.
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Recomandările InfiniteLove
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Dacă ai parte de multe evenimente speciale, care au loc 
seara, îți recomandăm două parfumuri care îți pot ține 
companie indiferent de locația în care vei merge.

Nu știi ce să mai porți la job? Ce zici de un parfum 
care te reprezintă și care este potrivit zilelor lungi 

petrecute la birou?

K-216

Un parfum deosebit, unisex, 
potrivit atât pentru Ea cât și 
pentru El, în cadrul 
evenimentelor importante.
Puternic fructat, Infinite 
Love Provence, se definește 
ca fiind un parfum oriental 
îmbrățișat de note puternice 
de bergamot, mosc alb și 
vanilie de Madagascar. 
V-am spus că este special!

K112

Parfumul Infinite Love Rose 
este un parfum floral de vară, 

cu note de piper, frezie şi măr. 
Trandafirul şi iasomia se 

îmbină armonios cu violeta, 
pentru ca apoi să lase loc 

aromei balsamice de santal, 
cedru şi labdanum, astfel 

devenind o esență puternic 
relaxantă pentru agitația din 

cadrul zilelor la job.

K204

 Ghimbir aromat, îndulcit 
cu iasomie și fruct de 

mandarină, salata potrivită 
pentru o zi de toamnă. 

Parfumul Infinite Love 
Augusta are note de mijloc 

speciale cu vanilie și sare, 
iar desertul care urmează 

are în rețetă fructe, vanilie 
și ghimbir picant.

K-094

Cele mai bogate ingrediente: 
de la iasomia aromată, către 
note lemnoase senzuale. 
Acesta este parfumul plin de 
energie Infinite Love Madrid. 
Nota de bază o aduce ambra, 
cu parfumul ei plăcut. 
Parfumul emană liniște și 
pace, o combinație fină 
creată pentru serile 
de toamnă.

Elegant
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Cu Infinite Love povestea mea 
începe acum mulți ani, când mi-aș 

fi dorit toaaate parfumurile din 
lume, dar din păcate, bugetul 
unei adolescente, de cele mai 

multe ori, nu e prea mare, așa că 
am căutat alternative. Știam ce 

note îmi plac și în ce combinații, 
mai trebuia doar să găsesc un produs 

care să satisfacă două criterii: să 
persiste decent și să aibă un preț cât 

mai accesibil. 

 Nici nu mă gândeam pe vremea 
aceea că o să ajung să mă prezint 

drept „Ioana – bloggerița din spatele 
ioanaesuper” așa că mă inspiram de la 

alte fete dragi, pe care le urmăresc și 
acum, astfel am aflat despre aceste

parfumuri – note superbe în sticluțe 
simpatice și minimaliste, ce duc cu 

gândul la parfumuri celebre. Le-am 
folosit un timp și am fost încântată!

Pe Ioana o găsiți pe www.ioanaesuper.com

TRANSPORT GRATUIT 
la orice comandă online!

Fii cu ochii pe noi tot anul acesta pentru că lună de lună, 
avem parfumuri noi și multe concursuri parfumate!


