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BLACK
• Szafran – zwany jest czerwonym złotem ze względu na wysoką cenę 

i trudny proces pozyskiwania perfumeryjnego surowca. Z kwiatów 
południowoazjatyckiego krokusa zbierany jest ręcznie o świcie wyłącznie 
trójramienny słupek o ciemnopomarańczowej barwie. W trakcie procesu 
suszenia kwiatowe słupki tracą ok. 80% swojej pierwotnej wagi oraz 
zyskują charakterystyczny zapach. Nic dziwnego, że cena szafranu waha 
się od 6 do nawet 33 tysięcy złotych za kilogram. 

• Wetiwer – to rzadko spotykana w przyrodzie indyjska pachnąca trawa. 
Jej gruby korzeń rośnie od 2 do 4 m w głąb ziemi – to z niego pozyskuje 
się olejki aromatyczne do produkcji perfum. Wyciąg z korzenia wetiweru 
jest doskonałym naturalnym utrwalaczem zapachu, dodaje się go do 
wysokiej klasy pachnideł. 

• Drzewo sandałowe – olejek z sandałowca jest jednym z najcenniejszych 
składników perfum. Drzew sandałowych nie ścina się, lecz przewraca 
w sezonie deszczowym, kiedy korzenie są bogatsze w cenny olejek 
eteryczny. Sandałowiec charakteryzuje się bogatym, balsamicznym, 
słodkim zapachem, z delikatnie drzewnymi tonami. 

PERFUMY UTIQUE
Tajemnicą ekskluzywności perfum UTIQUE jest bogactwo naturalnych, bardzo kosztownych 
składników o wysokim stężeniu. Ich unikalne połączenie poprzez blendowanie to gwarancja 
niepowtarzalnych doznań i walorów zapachowych.

TAJEMNICA ZAPACHU 

Co świadczy o bardzo wysokiej jakości perfum UTIQUE, skoro analizując skład INCI, wszystkie perfumy zawierają podobne 
składniki: alkohol (nośnik perfum), kompozycję zapachową (esencję zapachową), a niektóre również wodę? Otóż cena perfum 
determinowana jest głównie kompozycją zapachową, która składa się z bardzo wielu składników, zarówno naturalnych, jak i syn-
tetycznych. Oczywiście składniki naturalne wykorzystywane w kompozycjach zapachowych, czyli olejki eteryczne, są droższe. 
Do stworzenia perfum UTIQUE użyliśmy kosztownych i wyszukanych olejków eterycznych, co wpływa na cenę tych wyjątko-
wych zapachów. A wszystko po to, aby usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających klientów.



RUBY
• Oud – jest jednym z najdroższych składników perfum na świecie,  

o bogatym i eleganckim zapachu. Pozyskiwany jest z azjatyckich drzew 
z rodzaju Aquilaria, których produkujące cenną żywicę drewno 
nosi nazwę agar. W naturalnym środowisku bardzo niewiele drzew 
umożliwia produkcję oudu, gdyż żywica powstaje wyłącznie na 
zainfekowanych lub zranionych pniach i gałęziach drzew. Na 20 ml 
oudu trzeba przedestylować ponad 30 kg agaru. Piękny zapach, niska 
dostępność i trudność pozyskania powodują, że cena oudu jest niezwykle 
wysoka. Jego cena wynosi średnio 50.000 dolarów za kg. 

• Wanilia – zapach prawdziwej wanilii stanowi kompozycję składającą 
się z około dwustu substancji aromatycznych. Tylko naturalna wanilia 
dodawana jest do najsłynniejszych, markowych wyrobów. Standardowo 
w perfumiarstwie korzysta się z syntetycznych zamienników, gdyż kwiaty 
wanilii otwierają się tylko na jeden dzień i mogą je zapylić wyłącznie 
niektóre kolibry lub pszczoły wyposażone w długą trąbkę  
i występujące wyłącznie w Meksyku. W niektórych rejonach, gdzie 
rozpowszechnione są uprawy wanilii, kwiaty zapyla się ręcznie. 
Kobiety zajmujące się tym procesem zapylają dziennie do 2000 
kwiatów. Przez trzy miesiące przenoszą pyłek z jednego kwiatu wanilii 
na drugi. Po zapyleniu owoc dojrzewa 4-9 miesięcy.

• Jaśmin – to ikona perfumiarstwa. Na jego woń składa się ponad 100 
elementów zapachowych. Aby uzyskać kilogram ekstraktu, trzeba 
zużyć około 200 kilogramów kwiatów. Każdy kwiat zebrać trzeba 
ręcznie, stąd wysoki koszt pozyskiwania olejku. 

• Drzewo kaszmirowe – ten bogaty, złożony zapach, łączący woń przypraw, 
drzewa cedrowego, bursztynu, piżma i słodkich kwiatów, tak naprawdę 
nie istnieje w naturze. Za nutą drewna kaszmirowego stoi wynaleziona 
w latach 70. przez Johna Halla cząsteczka o nazwie Cashmeran. To 
zastrzeżona nazwa i opatentowany, drogi związek chemiczny.

• Czystek – jego aromatyczna żywica zwana labdanum była używana jako 
lekarstwo i składnik perfum i kadzideł już w IV w. p.n.e. Jej przenikliwy 
balsamiczno-bursztynowy zapach jest do dziś składnikiem klasycznych 
perfum, w tym wyrobów najdroższych marek. 

• Bursztyn – to kopalna żywica drzew iglastych. Jest poszukiwanym 
i szlachetnym surowcem, gdyż dojrzewa przez lata lub nawet wieki 
we wnętrzu ziemi lub w wodzie morskiej. Do tworzenia kompozycji 
zapachowych wykorzystuje się jego dwie cenne odmiany: żółtą i białą.

• Nuty balsamiczne – surowe składniki pochodzenia żywicznego  
i balsamicznego należą do jednych z najstarszych komponentów perfum 
i z reguły wchodzą w skład zapachów o charakterze orientalnym. Nadają 
kompozycjom lotności, oryginalności i ekskluzywnej głębi. Pochodzą  
z kory drzew w formie skrystalizowanych żywicznych „łez”.

• Czarne piżmo – to fascynujący zapach produkowany z nasion ambrette, 
dających słodką, ciężką, kwiatową woń podobną do piżma. Jest zmysłowy, 
mocny, ciemny i ciężki. Idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jest 
uznawany za afrodyzjak. Jego zapach utrzymuje się bardzo długo. 



GOLD
• Irys – w perfumach wykorzystywane są jego kłącza, a przygotowanie 

korzenia irysa to pracochłonny proces wymagający bardzo długiego 
czasu. Aby pozyskać korzeń zbiera się kłącza irysa, następnie idealnie 
oczyszcza, tnie, suszy i pozwala im zestarzeć przez 3 do 5 lat. Tylko 
kłącza, które schną długo, zyskują swój fantastyczny, niepowtarzalny 
aromat. Elegancki, mistyczny zapach olejku z irysa nie traci na mocy  
i jakości z upływem lat.

• Gałka muszkatołowa – jest nasieniem pozyskiwanym z drzewa 
muszkatołowca korzennego. Muszkatołowiec jest niezwykłą rośliną, 
która zaczyna owocować dopiero po ok. 7 latach. Korzenne nuty 
sprawiają, że perfumy z tym składnikiem są zdecydowanie bardziej 
wyraziste, a ich cena odpowiednio wysoka.



LUKSUSOWY  
OLEJEK  

DO TWARZY 
Kosmetyk w 100% naturalny. Powstał z najwyższej jakości 
certyfikowanych olejów, nie zawiera konserwantów, parabenów  
i sztucznych barwników. Jego cena odzwierciedla oryginalność, wysoką 
jakość i bogactwo doskonale dobranych składników.  

• Olejek neroli – kwiaty do niego zbiera się ręcznie w początkowej fazie 
otwierania się pączków i natychmiast destyluje parą wodną. Z kilograma 
kwiatów otrzymuje się zaledwie 0,5-1 g olejku neroli o niezwykle 
oryginalnym, intensywnym i świeżym zapachu. Olejek ten należy do 
najdroższych substancji stosowanych w aromaterapii i uznawany 
jest za afrodyzjak.

• Olej z róży rdzawej – róża rdzawa jest zaliczana do grupy róż dzikich, 
jednak  za najcenniejszy - z uwagi na unikalną kombinację witaminy A  
w postaci kwasu trans-retinowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych 
- uważa się olej z róży rdzawej pochodzącej z upraw znajdujących się  
w chłodnym, wilgotnym górskim regionie południowo-centralnego 
Chile. Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów omega-6  
i omega-3 oraz zawiera ogromną dawkę witaminy C. Chroni przed 
działaniem wolnych rodników i zapobiega tzw. fotostarzeniu się skóry. 
Polecany jest osobom, które często poddają się ekspozycji na promienie 
słoneczne lub korzystają z solarium.

• Olej z czarnuszki – nazywany jest złotem faraonów, m.in. dlatego, że 
został znaleziony w grobowcu Tutenchamona. W kulturach arabskich 
czarnuszka zwana jest ziarnem błogosławieństwa, a prorok Mahomet 
powiedział o niej, że jest to lekarstwo na wszystkie choroby,  
z wyjątkiem śmierci. Wykorzystuje go m. in. medycyna muzułmańska, 
grecka, rzymska i Ajurweda. Zawiera dużą ilość antyoksydantów  
– w szczególności witaminy A i E, które są silnymi przeciwutleniaczami, 
ochraniającymi organizm przed wolnymi rodnikami.

• Olejek geraniowy – otrzymywany jest przez destylację z parą wodną 
liści i pędów pelargonii, zebranych tuż przed kwitnieniem, kiedy ich 
zapach jest szczególnie silny. Olejek geraniowy ma charakterystyczny 
zapach, przyjemny i trwały.



LUKSUSOWY  
OLEJEK DO 
WŁOSÓW

Starannie wyselekcjonowane cenne składniki kosmetyku zostały 
dobrane w taki sposób, aby nawilżać, odżywiać i dbać o kondycję 
włosów. Olejek powstał z naturalnych, najwyższej jakości olejów, nie 
zawiera konserwantów, parabenów i sztucznych barwników.

• Olej arganowy – wytwarzany jest z drzewa arganii żelaznej, inaczej 
nazywanej drzewem życia i rosnącej tylko w ekologicznie czystej części 
Maroka, na obszarze wpisanym w 1998 roku na listę biosferycznych 
rezerwatów UNESCO. Aby uzyskać litr tego cennego oleju, potrzeba 
około 32 kg orzechów arganii, a proces powstawania oleju trwa 
nawet do 24 godzin. Z tego powodu zwany jest marokańskim złotem, 
a jego wartość jest bardzo wysoka ze względu na proces pozyskiwania  
i trudne do przecenienia, fantastyczne właściwości.

• Olejek ylang-ylang – drzewa, z których otrzymuje się olejek eteryczny, 
rosną głównie na Filipinach. Wyjątkowo delikatny kwiat kwitnie tylko 
około 20 dni, a wiele odmian tego drzewa sprawia, że kwiaty są różne 
i inaczej pachną. W pielęgnacji włosów wspomaga równowagę stanu 
skóry głowy.


