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En sanselige guide til parfumens udtryksfulde univers.

I denne overdådigt illustrerede guide til parfume fryder de to skønheds eksperter Josephine Fairley og Lorna
McKay dine sanser i en sammenfatning af alt det, du måtte ønske dig at vide om parfume.

En duft er udtryksfuld og samtidig helt personlig. Men at finde din perfekte parfume blandt de uendelige
rækker af smukke flasker i parfumeafdelingen kan være en udfordring. Så lad Jo og Lorna guide dig sikkert

gennem de mange fascinerende facetter af parfumens sanselige univers.

I bogen kan du læse om parfumens særlige sprog og om de forskellige styrker, der findes. Lær, hvordan man
shopper efter dufte og tager sig tid til at nyde oplevelsen. Tag på en rejse gennem de ´100 parfumer du skal
prøve, før du dør´. Bliv inspireret af de mest fantastiske dufte, der nogensinde er blevet fremstillet. Kom også
bag scenen, og find ud af, hvordan duftene finder vej fra natur til flakon, og lær mere om nogle af verdens

mest udsøgte ingredienser.

Dette er en uundværlig bog for enhver, der er lidenskabeligt interesseret i dufte. 
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