
SEZNAM VŮNÍ FM GROUP

 DÁMSKÉ VŮNĚ KLASICKÉ

FM 02 Tóny vůně: hruška, angrešt, černý rybíz, akát, fazole tonka, kadidlo, vanilka, jasmín, magnólie.
FM 04 Tóny vůně: bergamot, černý rybíz, okurka, italský citrón, frézie, magnólie, jasmín, růže, květy      

pomerančovníku, pivoňka, ambra, nektarinka, vanilka, pižmo, santalové dřevo.
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 orchidea, růže, fialka a amarantové dřevo.
FM 11 Tóny vůně: čerstvá tráva, koriandr a bílé pižmo.
FM 12 Tóny vůně: mučenka, vanilka, vetivér, javor klen, jasmín. 
FM 17 Tóny vůně: jablko, broskev, frézie, tuberóza, jasmín, pižmo, santalové dřevo, ylang-ylang a mech.  
FM 18   Tóny vůně: pomeranč, grapefruit, bergamot, jasmín, růže, pačuli, vetivér, pižmo a 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: orchidea, magnólie a paprika. 
FM 32 Tóny vůně: bergamot, mandarinka, med, broskev, mango, čokoláda a ambra.
FM 33 Tóny vůně: citrón, jablko, bambus, jasmín a bílá růže. 
FM 34 Tóny vůně: citrusové plody, hyacint, jasmín, pačuli a růžový pepř.
FM 40 Tóny vůně: fazole tonka, jasmín, fialka, frézie, višně, bergamot, růžový pepř. 
FM 44 Tóny vůně: červený rybíz, bergamot, růžový grapefruit, orchidea, bílý kaktus, cedr, ambra, vanilka.
FM 46 Tóny vůně: jablko, granátové jablko, maracuja, hrášek, pižmo. 
FM 48 Tóny vůně: magnólie, pivoňka, růže, broskev, bergamot, pižmo a pačuli. 

FM 53 Tóny vůně: cedrové dřevo, jasmín, višňový květ, pižmo. 
FM 58 Tóny vůně: citrónový list, zelený bez, cedr, pižmo, jantar, zelený čaj, broskvový květ, vistárie, 

vonokvětka.

FM 59 Tóny vůně: černý rybíz, mandarinka, lilie, růžová konvalinka, jasmín, vanilka. 

FM 80 Tóny vůně: zelená mandarinka, jahodové listy, fialka, jasmín, a také pačuli, karamelizovaný 
popcorn a pižmo. 

FM 81 Tóny vůně: magnólie, konvalinka, růže, fialka, jablko, zelená okurka a ambra.  

FM 84w Tóny vůně: kardamon, ananas, papája, jasmín, fialka, růže, pižmo a zelený čaj.  

FM 97 Tóny vůně: narcis, konvalinka, frézie, růže, gardénie, černý rybíz, pižmo a 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 109 Tóny vůně: vanilka, pižmo, růže, jasmín a konvalinka. 
FM 121   Tóny vůně: louisianská magnólie, hruška, lotosový květ, tuberóza, jasmín, růžový brambořík, 

vanilka, santalové dřevo.

FM 122 Tóny vůně: granátové jablko, švestka, mandarinka, růžový pepř, pivoňka, jasmín, tuberóza, 

konvalinka, santalové dřevo, vanilka, kosatec, pižmo. 
FM 123 Tóny vůně: mandarinka, černý rybíz, frézie, jasmín, lilie, růže, cedrát, pižmo, ambra a meruňka.
FM 124 Tóny vůně: rybíz, fialka, malina, růže, květy pomerančovníku, fazole tonka, kosatec, rozinky. 
FM 125   Tóny vůně: mandarinka, gardénie, zelený hrášek, vanilková orchidea, mandle, santalové dřevo, 

pižmo. 
 



FM 126 Tóny vůně: hruška, klikva, anýz, frézie, magnólie, santalové a cedrové dřevo, pižmo.
FM 127 Tóny vůně: mandarinka, meloun, bílá višeň, maracuja, mučenka, jasmín, pivoňka, frézie, růže, květy 

pomerančovníku, růžové pižmo, mech, blonde woods, pačuli. 
FM 128 Tóny vůně: bílá pivoňka, růže, frézie, růžový pepř, pomeranč, lískový ořech, kumquat. 
FM 129 Tóny vůně: čaj, aksamitník, karambola, pivoňka, vodní lilie, vodní meloun, cedrové dřevo, pižmo 

a ambra. 
FM 130 Tóny vůně: mandarinka, magnólie, květy ibišku.
FM 131 Tóny vůně: červený grapefruit, bergamot, čínská zlatá magnólie, bílá lilie, mimóza.  
FM 132 Tóny vůně: gardénie, pivoňka, pomeranč, pižmo, ambra, santalové dřevo, tuberóza. 
FM 179 Tóny vůně: lesní květy, růže, frézie, bergamot, santálové dřevo a mandle.
FM 180 Tóny vůně: malina, litchi, frézie, růže, pačuli a vanilka.
FM 181 Tóny vůně: citrus, červený rybíz a vodní lilie.
FM 182 Tóny vůně: malina, meloun, grep, fialka, kosatec a magnólie.
FM 183 Tóny vůně: květ čemeřice, růžový pepř, jeřabina, massoiové dřevo a vanilka.
FM 184 Tóny vůně: borůvka, bergamot a mandarinka.
FM 185  Tóny vůně: litchi, smyslný jasmín a teplé aroma rýže basmati.
FM 186 Tóny vůně: černý rybíz, jasmín, dubový mech, pepř.
FM 187 Tóny vůně: citrus, sladká meruňka, pivoňka a orchidej.

 DÁMSKÉ VŮNĚ LUXUSNÍ

FM 141 Tóny vůně: ledový akord, 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 143 Tóny vůně: mandarinka, černý rybíz, fialka, borůvka a jasmín, otočník a cedrové dřevo.
FM 144 Tóny vůně: bulharská růže, bergamot, mandarinka, jasmín, vetivér, bílé pižmo, kosatec a růžový 

pepř. 
FM 145 Tóny vůně: hruška, vodní meloun, bergamot, konvalinka, tymián, lotos, santalové dřevo, ambra, 

černý rybíz, grapefruit. 
FM 146   Tóny vůně: jamajský pepř, purpurová frézie, ibišek, jasmín, bulharská růže, cedr, santalové dřevo, 

kadidlo.

FM 147 Tóny vůně: mandarinka, bergamot, liči, vanilka, ambra, pižmo, vetivér, jasmín, lilie, švestka, 

konvalinka.
FM 148 Tóny vůně: listy fialky, lískový ořech, pepř, jetel, cedr, pižmo, divoká růže, narcis, višeň.
FM 149 Tóny vůně: višňový květ, květ Frangipani, bílý čaj, květ kamélie, kadidlo, dřevo Tanaka, rýžový 

vývar, vanilka.

FM 150 Tóny vůně: kosatec, lichořeřišnice, nektarinka, divoká růže, bílé pižmo.
FM 161 Tóny vůně: pomerančový květ, bulharská růže, mandarinka, kosatec, orchidea, zázvor, ambra, 

vanilka, ylang-ylang, pižmo.  

FM 162 Tóny vůně: med, pižmo, květy pomerančovníku, vanilka, vetivér, amberlyn, dřevo. 

FM 163 Tóny vůně: mandarinka, pomeranč, broskev, hruška, červený rybíz, magnólie, santalové dřevo, 
pižmo, ambra.

FM 164 Tóny vůně: grapefruit, kiwi, růže, mimóza, kosatec, kasový květ, maracuja, fialka, semeno ambry, 

pižmo.

FM 165 Tóny vůně: anýz, lékořice, fialka, kosatec, břečťan, vanilka, fazole tonka, vetivér, pačuli, pižmo.

FM 192 Tóny vůně: květ Tiare, lilie, pomeranče a hrušky, pačuli, pižmo a med.
FM 193 Tóny vůně: růže a konvalinka, santálové dřevo, mahagon a lískový oříšek.



 DÁMSKÉ INSPIRACE

FM 171 Tóny vůně: granátové jablko, tomel, lotosový květ, černá orchidea, černá fialka, mahagonové 
dřevo a pižmo.

FM 172 Tóny vůně: pivoňka, lilie, vanilka a bergamot.    
FM 173 Tóny vůně: hořké mandle, vanilka, pižmo, mech a dřevo jacaranda.
FM 174 Tóny vůně: lilie, frézie, magnólie a jasmín.
FM 175 Tóny vůně: šeřík, květ limetky, bulharská růže, květ ylang-ylang, konvalinka a fialka.
FM 176 Tóny vůně: jasmínové lístky, čerstvé lístky fialky, aromatický list koriandru a sladké vanilky.
FM 177 Tóny vůně: šafrán, kadidlo, vanilka, bergamot, pomerančový květ, hřebíček a pižmo.  
FM 178 Tóny vůně: bambus, bergamot a bílá pivoňka, dřevnaté tóny.

 PÁNSKÉ VŮNĚ KLASICKÉ

FM 43 Tóny vůně: kardamon, růžový pepř, mandarinka, koriandr, jalovec, frézie, strom jacaranda, kakao, 
amyris.

FM 52 Tóny vůně: cedrové dřevo, jabloň, bergamot, skořice a hřebíčkovec kořenný. 
FM 54 Tóny vůně: bergamot, máta, šalvěj, sosna a jasmín, levandule, cedr, dubový mech a santálové 

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

květy olivovníku. 
FM 66  Tóny vůně: káva, limetka, kardamon, levandule, pačuli, čínský cedr a ambra.  
FM 68  Tóny vůně: santalové dřevo, cedrové dřevo, levandule, tabák, bergamot, citrón a pomeranč.
FM 70  Tóny vůně: mandarinka, jablko, vanilka, fialka a ambra.
FM 76  Tóny vůně: tymián a rozmarýn, citrón, mandarinka, pižmo a kardamon.
FM 78  Tóny vůně: cedrové a santalové dřevo, vetivér, kosatec, fazole tonka, pižmo, vanilka, pepř, 

kardamon, zelená mandarinka a italský citrón.
FM 82  Tóny vůně: ostré chilli, růže, pižmo. 
FM 83  Tóny vůně: čaj, bergamot, papyrus, pižmo.
FM 84m Tóny vůně: bergamot, kardamon, ananas, papaja, jasmín, fialka, růže, pižmo a zelený čaj. 
FM 85  Tóny vůně: anýz, ambra, vetivér a bergamot.
FM 86  Tóny vůně: cypřiš, kašmír, vetivér, pižmo. 
FM 87  Tóny vůně: palisandrové dřevo, kakao, limetka, růžový grapefruit, orchidea, pepř, pižmo, vetivér.
FM 91  Tóny vůně: listy pomerančovníku, ananas, zelené listy, santalové dřevo, cedrové dřevo, vanilka, 

jantar a pižmo.
FM 93  Tóny vůně: bergamot, zázvor, levandule, kardamon, santalové dřevo, růžové dřevo, břečťan, 

éterický olej z pomerančových květů.
FM 107  Tóny vůně: pižmo, cedr, kardamon, levandule, meloun a bergamot.
FM 110  Tóny vůně: vanilka, pižmo, jantar, květy pomerančovníku a konvalinka. 
FM 133  Tóny vůně: bergamot, mandarinka a pomeranč, pelargonie, éterický olej z lodyh a listů hořkého 

pomerančovníku, cedrové dřevo, vetivér a pižmo.

FM 134 Tóny vůně: jasmín, mandarinka, bergamot, neroli, rozmarýn, lichořeřišnice, cedrové dřevo, pačuli, 
bílá ambra, vodní tóny.

FM 135 Tóny vůně: mandarinka, hořký pomeranč, svatolína, mořská tráva, minerální ambra.

FM 136  Tóny vůně: zelené jablko, bergamot, zelený citrón, kardamon a cedrové dřevo.
FM 137  Tóny vůně: palmové listy, zelené a citrusové tóny, bergamot, list bazalky, koriandr, šalvěj, pižmo, 

santalové dřevo, vetivér, fazole tonka.



FM 138  Tóny vůně: grapefruit, vodní meloun, bazalka, levandule, černý rybíz, pačuli, mech, pižmo.
FM 139  Tóny vůně: grapefruit, šafrán, vanilka, santalové dřevo, mandarinka, vodní meloun, fialka, žlutý 

mák, konvalinka, orchidea, vetivér, pižmo, ambra.
FM 140  Tóny vůně: hruška, klikva, anýz, frézie, jetel, otočník, bílý cedr, pižmo, santalové dřevo.
FM 188 Tóny vůně: zázvor, muškátový oříšek, růžový pepř a dřevo guajaku.                          
FM 189 Tóny vůně: grep, malina, levandule a heliotrop.
FM 190 Tóny vůně: cedrové, santálové, guajakového dřevo a svěží citrusy.            
FM 191 Tóny vůně: citrusy, zelený hrachor, okurka, šalvěj, muškátový oříšek.

 PÁNSKÉ VŮNĚ LUXUSNÍ

FM 151 Tóny vůně: limetka, levandule, sporýš, rozmarýn, růžové dřevo, majoránka, vetivér, pačuli, 
santalové dřevo, cedr, cypřiš.

FM 152 Tóny vůně: kůže, bílý pepř, zázvor, kosatec, vetivér a bílé kadidlo. 
FM 153 Tóny vůně: bobkový list, texaské cedrové dřevo, čínské cedrové dřevo, kadidlo. 
FM 154 Tóny vůně: pepř, zázvor a sudachi, bazalka, listy cedru, šalvěj, pačuli, dřevo sekvoje, semiš a ambra.
FM 155 Tóny vůně: bergamot, mandarinka, kardamon, pelargonie, vetivér, květy pomerančovníku, myrha, 

pižmo, santalové dřevo, vanilka, šafrán, pačuli.
FM 156 Tóny vůně: černé pačuli, pepř, mango, ebenové pižmo.
FM 157 Tóny vůně: limetka, kadidlo a anýz, kokosové mléko, čaj a galanga, vetivér, myrha, pačuli.  
FM 158 Tóny vůně: mandarinka, růžový pepř a grapefruit, éterický olej z lodyh a listů hořkého 

pomerančovníku, listy cedru, geranium, a plod anýzu, cedrové dřevo, pačuli, vetivér, otočník a 
pižmo.

FM 159 Tóny vůně: citrusové plody, čaj, růže, kapraď, vetivér, růžové dřevo, benzoe a fazole tonka.
FM 160  Tóny vůně: rajčatové listy, černý rybíz, citrusové plody, vodní květiny, bergamot, růže, černý pepř, 

santalové dřevo, pačuli.
FM 166 Tóny vůně: cedrové a santalové dřevo, pepř, šafrán, kůže, ambra, pižmo, toluánský balzám.
FM 167 Tóny vůně: zázvor, bílý pepř, kadidlo, kosatec a vetivér.
FM 168  Tóny vůně: grapefruit, máta, bazalka, levandule a cedrové dřevo.

FM 169 Tóny vůně: kůžička grapefruitu, mandarinka, rozmarýn, sečuánský pepř, pižmo, kadidlo a dubový 

mech.
FM 170  Tóny vůně: santalové dřevo, pižmo, levandule, citrusové plody, ananas, májové květy, mandle.

 PÁNSKÉ INSPIRACE

FM 92  Tóny vůně: citrusové plody, muškátovník vonný a výtažek ze santalu.

FM 94  Tóny vůně: kolínský akord, rozmarýn, mandarinka, santalové dřevo, pačuli, vetivér, ambra, dubový 

mech.
FM 120  Tóny vůně: citrón, grapefruit a pomeranč, santalové a cedrové dřevo, jantar, dub, jasmín, 

kardamon, jalovec a bergamot.

 DĚTSKÉ VŮNĚ

FM 88 STRAWBERY FRUIT  Tóny vůně: jahoda, lesní jahoda, malina, vanilka.
FM 90  TRENDY BOY  Tóny vůně: citrón, limetka, hřebíček, skořice.
 



 Dámské vůně klasické a inspirace

 02 Chopard – Wish
 04 Escada – Escada Signature
 05 Gucci – Rush
 06 Elizabeth Arden – Green Tea
 07 Giorgio Armani – Aqua Di Gio
 09 Naomi Campbell – Neomagic
 10 Christian Dior – J’adore
 11 Cacharel – Noa 
 12 Lancome – Hypnose
 17  Paris Hilton – Paris Hilton
 18  Chanel – Coco Madmoiselle
 21  Chanel – No. 5
 23  Cacharel – Amor Amor
 24  Kenzo – Jungle Elephant
 25  Hugo Boss – Hugo Women
 26 Naomi Campbell – Naomi
 32 Thierry Mugler – Angel
 33 Dolce & Gabbana – Light Blue 
 34 Chanel – Chance
 40 Cartier – Delices
 44 Calvin Klein – CK in 2U
 46 Givenchy – Absulutey Givenchy 
 48 Cerruti 1881 – Lumieres d’Ete
 53  Max Mara – Silk Touch
 58 Lanvin – Eclat d’Arpege
 59 Celine Dion – Spring in Paris
 80 Christian Dior – Dior Cheri
 81 Donna Karan – DKNY Be Delicious 

Women
 84w Calvin Klein – One
 97 Gucci – Gucci Rush 2
 98 Mexx – Mexx Woman
 101 Giorgio Armani – Armani Code
 109 Celine Dion – Belong
 121 Britney Spears – Curious
 122 Lacoste – Inspiration
 123 Hugo Boss – Boss Femme
 124 Guerlain – Insolence
 125 Nina Ricci – Nina
 126 Giorgio Armani – Emporio Remix For 

Her 
 127  J Lo – Glow After Dark

SEZNAM VŮNÍ – Pozor, nezaměňujte naše vůně s následujícími vůněmi!

 128 Cacharel – Noa Perle
 129 Escada – Into The Blue
 130 Aramis – Always For Her
 131 Clinique – Happy
 132  Versace – Crystal Noir
 171 Calvin Klein – Euphoria (bývalá 13)
 172  Christian Dior – Dune
 173 Christian Dior – Hypnotic Poison
 174  Lancome – Miracle
 175 Elizabeth Arden – 5th Avenue
 176  Lacoste – Touch Of Pink!
 177  Giorgio Armani – Mania
 178 Calvin Klein – Truth
 179  Guerlain – Instant Magic
 180 Giorgio Armani – Diamonds
 181  Moschito – I Love Love
 182 Aigner – Too Feminine
 183  Paco Rabanne – Black XS For Her
 184  Thierry Mugler – Innocent Illusion
 185 Hugo Boss – Hugo XX
 186  Diesel KK Diesel – Fuel For Life Femme
 187 Cacharel – Amor Amor Sunshine

 Dámské vůně luxusní

 141 Versace – Bright Crystal 
 142 Christian Dior – Dior Addict
 143 Gucci – Eau De Parfum II
 144  Chanel – Allure Sensuelle
 145 Salvador Dali – Dalimix
 146 Lacoste – Lacoste Pour Femme
 147 Dolce Gabbana – The One
 148 Lancome – Miracle Forever
 149 Kenzo – Kenzo Amour
 150 Cacharel – Eden
 161 Jean Paul Gaultier – Classique
 162 Narciso Rodriguez – For Her
 163 Yves Saint Laurent – Young Sexy 

Lovely
 164 Guerlain – Color of Love
 165 Lolita Lempicka – Lolita Lempicka 
 192 Gucci – Gucci By Gucci
 193 Escada – Escada S 

Přirovnávání našich výrobků s vůněmi výše uvedenými, zaměňování s nimi nebo jakýkoliv jiný způsob uvádění 
konečného spotřebitele v omyl, jakož i poškozování výše uvedených značek bude nekompromisně postihováno 
v souladu s distributorskou smlouvou. 
Tento dokument byl vytvořen v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.



 Pánské vůně klasické a inspirace

 43 Hugo Boss – Hugo Energise
 52 Hugo Boss – Hugo Boss
 54 Hugo Boss – Hugo 
 56  Christian Dior – Fahrenheit
 57 Lacoste – Lacoste Pour Homme
 60 Giorgio Armani – City Glam For Him
 64 Giorgio Armani – Black Code
 66 Giorgio Armani – Attitude 
 68 Dolce & Gabbana – Men
 70 Hugo Boss – Baldessarini Ambré
 76 Giorgio Armani – Emporio White for Him 
 78 Zegna – Zegna Intenso
 82 Joop – Go!
 83 Bvlgari – Pour Soir Home
 84m Calvin Klein – One
 85 Kenzo – Air
 86 Lalique – Encre Noire
 87 Calvin Klein – IN2YOU
 91 Dunhill – Pursuit 
 92 Davidoff  – Echo Davidoff  (bývalá 51)
 93 Chrome – Azarro
 94 Adidas – Adidas Black  (bývalá 63)
 107 Davidoff  – Cool Water Game
 110  J. P. Gaultier – La Male
 133 Moschino – Friends Men
 134 Giorgio Armani – Aqua Di Gio
 135 Bvlgari – Aqua Pour Homme
 136 Azzaro – Silver Black/Onyx
 137 Calvin Klein – Crave
 138 Hugo Boss – Soul Man
 139 Tommy Hilfi ger – True Star Men
 140 Giorgio Armani – Emporio Remix For 

Him
 188 Kenzo – Kenzo Tokio
 189 Diesel – Fuel For Life Homme
 190 Cerruti – Cerruti For Homme
 191 Estée Lauder – Intuition

 Pánské vůně luxusní

 151 Yves Saint Laurent – L’homme
 152 Gucci – Gucci Pour Homme
 153 Christian Lacroix – Tumulte Pour 

Homme
 154 Calvin Klein – Euphoria Men
 155 Prada – Prada Pour Homme
 156 Ralph Lauren – Polo Black
 157 Laura Biagiotti – Due Uomo
 158 Hugo Boss – Boss Selection
 159 Cacharel – Amor Pour Homme
 160 Lacoste – Essential
 166 Escada – Magnetism
 167 Gucci – Pour Homme 2
 168 Givenchi – Very Irresistible Fresh Attitue
 169 Dolce & Gabbana – Light Blue Pour 

Homme
 170  DKNY – Be Delicious

SEZNAM VŮNÍ – Pozor, nezaměňujte naše vůně s následujícími vůněmi!

Přirovnávání našich výrobků s vůněmi výše uvedenými, zaměňování s nimi nebo jakýkoliv jiný způsob uvádění 
konečného spotřebitele v omyl, jakož i poškozování výše uvedených značek bude nekompromisně postihováno 
v souladu s distributorskou smlouvou. 
Tento dokument byl vytvořen v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.
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