
SEZNAM VŮNÍ FM GROUP     

 
     DÁMSKÉ VŮNĚ KLASICKÉ      
 
FM 05   Tóny vůně: santalové dřevo a vanilka. 
FM 06    Tóny vůně: citrusové plody, dubový mech a pižmo. 
FM 07   Tóny vůně: hrachor vonný, frézie, hyacint, jasmín. 
FM 09    Tóny vůně: zelené ovoce, vanilka. 
FM 10   Tóny vůně: mandarinka, břečťan, africká orchidej, růže a fialka. 
FM 12   Tóny vůně: mučenka, vanilka, javor klen, jasmín. 
FM 17   Tóny vůně: jablko, frézie, tuberóza, jasmín, santalové dřevo, ylang-ylang. 
FM 18   Tóny vůně: pomeranč, grapefruit, bergamot, jasmín, růže, pačule, vanilka. 
FM 21   Tóny vůně: růže, jasmín a květ ylang-ylang. 
FM 23   Tóny vůně: mandarinka, jasmín a vanilka. 
FM 24   Tóny vůně: hřebíček, kmín, lékořice, pižmo a vanilka. 
FM 25   Tóny vůně: frézie, kosatec, mučenka, bílý cedr a santalové dřevo. 
FM 26   Tóny vůně: orchidej, magnólie a paprika. 
FM 32   Tóny vůně: bergamot, mandarinka, med, broskev, mango, čokoláda.     
FM 33   Tóny vůně: citrón, jablko, bambus, jasmín a bílá růže. 

FM 34   Tóny vůně: citrusové plody, hyacint, jasmín, pačule a růžový pepř.     
FM 80 Tóny vůně: zelená mandarinka, jahodové listy, karamelizovaný popcorn, fialka, 

jasmín, pačule. 
FM 81 Tóny vůně: magnólie, konvalinka, růže, fialka, jablko, zelená okurka a ambra.    
FM 97 Tóny vůně: narcis, konvalinka, frézie, růže, gardénie, černý rybíz, dubový mech. 
FM 98 Tóny vůně: citrusové plody, santalové dřevo, cedrové dřevo a ambra. 
FM 101 Tóny vůně: bílé pižmo, vanilka, kadidlo, květy pomerančovníku, konvalinka, lilie, 

hruška a bergamot. 
FM 122 Tóny vůně: granátové jablko, švestka, mandarinka, růžový pepř, pivoňka, jasmín, 

tuberóza, konvalinka, santalové dřevo, vanilka, kosatec, pižmo. 
FM 125 Tóny vůně: mandarinka, gardénie, zelený hrášek, vanilková orchidej, mandle. 
FM 132 Tóny vůně: gardénie, pivoňka, pomeranč, pižmo, ambra, santalové dřevo, 

tuberóza. 
FM 173 Tóny vůně: hořké mandle, vanilka, pižmo, mech a dřevo Jacaranda. 
FM 174 Tóny vůně: lilie, frézie, magnólie a jasmín. 
FM 177 Tóny vůně: šafrán, kadidlo, vanilka, bergamot, pomerančový květ, hřebíček a 

pižmo. 
FM 180 Tóny vůně: malina, liči, frézie, růže, pačule a vanilka. 
FM 181 Tóny vůně: citrus, červený rybíz a vodní lilie. 
FM 183 Tóny vůně: květ čemeřice, růžový pepř, jeřabina, massoiové dřevo a vanilka. 
FM 185 Tóny vůně: liči, jasmín, rýže basmati. 
FM 232 Tóny vůně: pivoňka, čerstvé lístky fialky a růže Baie. 
FM 234 Tóny vůně: čajové růže, tulipány, kosatce. 
FM 237 Tóny vůně: pivoňka, černý rybíz a vanilka. 
FM 239 Tóny vůně: cejlonský čaj, kosatec, lesní zvonky. 
FM 251 Tóny vůně: růže, santalové dřevo, pačule a koření kosatce. 
FM 252 Tóny vůně: kalábrijský bergamot, pomeranč, bobule jalovce, cypřiš a mandle. 
FM 253 Tóny vůně: santalové dřevo, pačule, vetiver, ananas, kokos, jasmín. 
FM 255 Tóny vůně: muškátový oříšek, mirabelka, palisandr, lipové dřevo, frézie, růže. 
FM 257 Tóny vůně: sedmikráska, růže, jasmín, pižmo a pačule. 
FM 258 Tóny vůně: pižmo, ambra, marocká růže a kadidlo. 
FM 259 Tóny vůně: fialka, pižmo, pačule, pivoňka, vanilka, hřebíček. 
FM 261 Tóny vůně: lotos, frézie, alpská fialka, pivoňka, hřebíček a tuberóza. 
FM 263 Tóny vůně: jasmín, tuberóza, konvalinka, pižmo, vůně citrusů a tropického dřeva. 
FM 264 Tóny vůně: broskev, frézie, tuberóza, ibišek a santalové dřevo.  

FM 265 Tóny vůně: růže, frézie, pomeranč, citrón, pačule a pižmo. 
FM 266 Tóny vůně: bergamotka, neroli, květ magnólie a ylang-ylang. 
FM 267 Tóny vůně: bergamotka, červený pomeranč, jasmín, švestky, černý rybíz, pačule, 

cedrové dřevo, pižmo.  

FM 268 Tóny vůně: anýz, lékořice, fialka, pačule, vetiver, pryskyřice labdanum, bob 
tonka. 

FM 270 Tóny vůně: bergamotka, hrachor vonný, heliotrop, růžový pepř, pryskyřice Elemi, 
bob tonka a pačule. 

FM 271 Tóny vůně: papája, kiwi, granátové jablko, orchidej, ibišek, konvalinka a ambra. 
FM 272 Tóny vůně: frézie, malina, mandarinka, santalové dřevo, fialka, kosatec. 
FM 273 Tóny vůně: ylang-ylang, magnólie, cedrové dřevo, kosatec. 
FM 275 Tóny vůně: konvalinka, jasmín, frézie, brambořík a bergamotka, jantar, okurka. 
 

     DÁMSKÉ VŮNĚ LUXUSNÍ      
 
FM 141   Tóny vůně: granátové jablko, pivoňka, magnólie, lotosový květ, ambra a pižmo. 
FM 142 Tóny vůně: mandarinkový list, květy pomerančovníku, bulharská růže, vanilka, 

santal, mimóza, jasmín, fazole tonka. 
FM 146 Tóny vůně: jamajský pepř, purpurová frézie, ibišek, jasmín, bulharská růže, cedr. 
FM 147 Tóny vůně: mandarinka, bergamot, liči, vanilka, vetiver. 
FM 149 Tóny vůně: višňový květ, květ Frangipani, bílý čaj, květ kamélie, kadidlo, dřevo 

Tanaka, rýžový vývar, vanilka. 
FM 162 Tóny vůně: med, pižmo, květy pomerančovníku, vanilka, vetiver, amberlyn, 

dřevo. 
FM 192 Tóny vůně: květ Tiare, lilie, pomeranče a hrušky, pačule, pižmo a med. 
FM 281 Tóny vůně: jahody, rybíz, růže. 
FM 283 Tóny vůně: nektarinka, květ pomeranče a pižma. 
FM 284 Tóny vůně: orchidej, pomelo, zázvor. 
FM 286 Tóny vůně: růže, pačule, ambra, bergamot, pomeranč. 
FM 287 Tóny vůně: bob tonka, čínská lékořice, ambra, mandlovec a jasmín. 
FM 288 Tóny vůně: tiramisu, vanilka, zimolez, pivoňka, magnólie. 
FM 289 Tóny vůně: růže, santalové dřevo, šafrán a jasmín. 
FM 290  Tóny vůně: lilie, jasmín, med, magnólie a dřevité akordy. 
FM 291 Tóny vůně: malina, růže, vanilka, pačule. 
FM 292 Tóny vůně: mimóza, liči, švestka, jasmín, fialka a týkové dřevo. 
FM 293 Tóny vůně: břečťan, mandarinka, vanilka, jasmín a cedr. 
FM 294 Tóny vůně: růžový pepř, frézie, růže, pačule, cedr s pivoňkou, ambra, liči. 
FM 296 Tóny vůně: lilie, jasmín, kardamom, opuncie, zelená mandarinka, olivovník. 
FM 297 Tóny vůně: pačule, pivoňka, bílé růže, jablko, květ pomeranče, vanilka. 
FM 298 Tóny vůně: citrón, růže, osmantus, pačule, pivoňka a santalové dřevo. 
FM 303 Tóny vůně: hruška, černý rybíz, pivoňka, květ bavlny, dřevité tóny. 
FM 304 Tóny vůně: mučenka, kosatec, frézie, mandarinka, ylang-ylang, kumkvát, santal. 
FM 305 Tóny vůně: rebarbora, bergamotka, růže, pačule a tuberóza. 
FM 306 Tóny vůně: hruška, jasmín, pačule, sturač japonský, zázvor a šafrán. 

FM 308 Tóny vůně: med, jasmín, čajové lístky a pomerančové květy. 
FM 309 Tóny vůně: černý čaj, jasmín, kardamom, santalové dřevo.  
FM 310 Tóny vůně: bulharská růže, konvalinka, frézie, šeřík, bílé pižmo, pačule. 
FM 311 Tóny vůně: jasmín, magnólie, hořký pomeranč, skořice, santalové dřevo. 
FM 312 Tóny vůně: hořká čokoláda, káva, pivoňka, vanilka, zelené a citrusové tóny. 
FM 313 Tóny vůně: malina, med, citrón, pomerančový květ, jasmín, pačule. 
FM 317 Tóny vůně: broskev, šeřík, růžový pepř, pačule a ambra. 
FM 318 Tóny vůně: máta, pivoňka, cedr, jasmín, pryskyřice labdanum. 
FM 319 Tóny vůně: fík, citrusy, kaviár, fíkovníkové dřevo, ambra a pižmo. 
FM 320 Tóny vůně: růže z Damašku, fialka, ostružina, santalové dřevo a pačule. 
FM 321 Tóny vůně: hruška, broskev, nektarinka, jasmín, růže a pižmo. 
FM 322 Tóny vůně: grapefruit, jasmín, hyacint, cedr a bílé pižmo. 
FM 323 Tóny vůně: růže, magnólie, meloun, jablko a cedr. 



 

     PÁNSKÉ VŮNĚ KLASICKÉ      
 
FM 43 Tóny vůně: růžový pepř, kardamom, mandarinka, koriandr, frézie, strom 

Jacaranda, jalovec, kakao, amyris. 
FM 52 Tóny vůně: cedrové dřevo, jabloň, bergamot, skořice, hřebíčkovec kořenný. 
FM 54 Tóny vůně: bergamot, máta, šalvěj, sosna a jasmín, levandule, cedr, dubový 

mech. 
FM 56 Tóny vůně: zimolez, výtažek ze santalového dřeva, kapky pryskyřice a cedr. 
FM 57 Tóny vůně: švestka, jablko, grapefruit, skořice, kardamom, pepř a jamajský rum. 
FM 60 Tóny vůně: pomeranč, máta, zázvor, galanga, vetiver, mech, pižmo. 
FM 64 Tóny vůně: cedrové a guajakové dřevo, mandarinka, anýz, rozmarýn, pižmo, 

fazole tonka, květy olivovníku. 
FM 66 Tóny vůně: káva, limetka, kardamom, levandule, pačule, čínský cedr a ambra. 
FM 68 Tóny vůně: santalové a cedrové dřevo, levandule, tabák, bergamot, citrón a 

pomeranč.   
FM 83 Tóny vůně: čaj, bergamot, papyrus, pižmo. 
FM 93 Tóny vůně: bergamot, závor, levandule, kardamom, santalové dřevo, růžové 

dřevo, břečťan, éterický olej z pomerančových květů. 
FM 110 Tóny vůně: vanilka, pižmo, jantar, květy pomerančovníku a konvalinka. 
FM 120 Tóny vůně: citrón, grapefruit a pomeranč, santalové a cedrové dřevo, jantar, dub, 

jasmín, kardamom, jalovec a bergamot. 
FM 133 Tóny vůně: bergamot, mandarinka, pomeranč, pelargonie, éterický olej z lodyh a 

listů hořkého pomerančovníku, cedrové dřevo, vetiver a pižmo. 
FM 134 Tóny vůně: jasmín, mandarinka, bergamot, neroli, rozmarýn, lichořeřišnice, 

cedrové dřevo, pačule, bílá ambra, vodní tóny. 
FM 135 Tóny vůně: mandarinka, hořký pomeranč, svatolina, mořská tráva, minerální 

ambra. 
FM 140 Tóny vůně: hruška, klikva, anýz, frézie, jetel, otočník, bílý cedr, santalové dřevo. 
FM 188 Tóny vůně: zázvor, muškátový oříšek, růžový pepř a dřevo guajaku. 
FM 189 Tóny vůně: grep, malina, levandule, heliotrop. 
FM 207 Tóny vůně: dřevité aroma, pačule, mandarinka a jablko. 
FM 208 Tóny vůně: růžový pepř a mandarinka. 
FM 210 Tóny vůně: mandarinka, bazalka, máta, listí hrušky. 
FM 219 Tóny vůně: šafrán, skořice, bazalka, černý pepř, pomeranč. 
FM 221 Tóny vůně: orientální kadidlo, pryskyřice, vonné masti, fialka. 
FM 222 Tóny vůně: šalvěj, levandule, dubový mech, citrón a bergamotka. 
FM 223 Tóny vůně: výtažek z kořene kosatce, tuberóza, santalové dřevo, pižmo. 
FM 224 Tóny vůně: třtinový cukr, vanilka, ambra, muškátový oříšek, jasmín. 
FM 225 Tóny vůně: ebenové a teakové dřevo, fialka, levandule, zázvor, citrusy. 
FM 226 Tóny vůně: hyacint, konvalinka, citrusy, dřevo massoia. 
 

     PÁNSKÉ VŮNĚ LUXUSNÍ      
 
FM 151 Tóny vůně: limetka, levandule, sporýš, rozmarýn, růžové dřevo, majoránka, 

vetiver, pačule, santalové dřevo, cedr, cypřiš. 
FM 152 Tóny vůně: bílý pepř, zázvor, kosatec, vetiver a bílé kadidlo. 
FM 155 Tóny vůně: bergamot, mandarinka, kardamom, pelargonie, vetiver, květy 

pomerančovníku, myrha, pižmo, santalové dřevo, vanilka, šafrán, pačule. 
FM 156 Tóny vůně: černá pačule, pepř, mango, ebenové pižmo. 
FM 158 Tóny vůně: mandarinka, růžový pepř a grapefruit, éterický olej z lodyh a listů 

hořkého pomerančovníku, listy cedru, otočník a pižmo, vetiver. 
FM 159 Tóny vůně: citrusové plody, růže, kapraď, vetiver, benzoe, fazole tonka.   
FM 160 Tóny vůně: rajčatové listy, černý rybíz, citrusy, vodní květiny, bergamot, růže. 
FM 169 Tóny vůně: kůžička grapefruitu, mandarinka, rozmarýn, bečuánský pepř, kadidlo. 
FM 195 Tóny vůně: koriandr, kardamom, tabák. 
FM 198 Tóny vůně: cypřiš, tabák, bergamot, jasmín a pačule. 

FM 199 Tóny vůně: máta, mandarinka, skořice, kardamom, růže a noty kůry. 
FM 300 Tóny vůně: grapefruit, citrón, bergamot, levandule a cedr. 
FM 301 Tóny vůně: cedrové dřevo, koriandr, ambra, pryskyřice, citrón, mandarinka. 
FM 302 Tóny vůně: pomerančová slupka, orientální koření, ambra a květinové aroma. 

FM 324 Tóny vůně: jablko, tequila, citrusové a dřevité tóny, pižmo. 
FM 325 Tóny vůně: neroli, kardamom, cedr, pačule, absint a vetiver. 
FM 326 Tóny vůně: březové listí, africká fialka, pižmo a kardamom. 
FM 327 Tóny vůně: grapefruit, vetiver, pačule, pryskyřice labdanum, růžový pepř. 
FM 328 Tóny vůně: kardamom, fenykl, levandule, pačule a vanilka. 
FM 329 Tóny vůně: bergamot, levandule, vetiver, anýz a černý pepř. 
  

     DĚTSKÉ VŮNĚ       
 
FM 88  Tóny vůně: jahoda, lesní jahoda, malina, vanilka. 
FM 90 Tóny vůně: citrón, limetka, hřebíček, skořice.   
 


