
Elk seizoen heeft zijn specifieke 
geuren. Dit zijn die voor het najaar.

CALVIN KLEIN EUPHORIA ESSENCE
Deze limited edition is met z’n nadruk op 
hout en frisse pittigheid een ideale geur 
voor de herfst, en aanzienlijk sensueler  
en decadenter dan een nat bos. 
€ 36 (30 ml) exclusief via Ici Paris XL 

CALVIN KLEIN ETERNITY NOW
Evergreen Eternity (1988) krijgt  
versterking in de vorm van deze Now, een 
oriëntaalse geur op basis van onder andere  
gember, kokoswater, steranijs, patchoeli, 
ceder en vanille. € 34,50 (30 ml) 

BALDESSARINI ULTIMATE
Krachtig mannelijk en toch verfijnd, dat 
is wat de radicale parfumeur Geza Schön 
componeerde met Ultimate, dankzij het 
gebruik van onder andere hout, citrus, 
bloemen en wierook. € 53 (50 ml) 

BENETTON UNITED DREAMS
Niet één, maar drie herengeuren 
brengt Benetton dit najaar; 
onderverdeeld in drie ambities: ‘Be 
strong’, ‘Go Far’ en ‘Aim High’. Het 
motto dat je het meest aanspreekt, 
is gekoppeld aan de geur die jou 
gegarandeerd past. € 16 (30 ml) 

DIOR SAUVAGE
Dior wil met Sauvage iets 
primitiefs en tegelijkertijd 
nobels neerzetten; stoer en 
toch luxe. Het gezicht van al 
die tegenstellingen die een 
man in zich draagt, is Johnny 
Depp. Sauvage heeft warme 
kruidige pepers in de basis en 
patchoeli voor de harmonie. 
€ 70 (60 ml) 

LE GALION CUIR 2015
Het oude Franse parfumhuis Le Galion is  
uit de dood herrezen en komt dit jaar met 
Cuir, een unisex geur die doet denken aan 
een goede leren tas. Naast leder ruiken  
we hout en hars. € 140 (100 ml) 

COMME DES GARÇONS FLORIENTAL
Unisex geur die balanceert tussen 
bloemig en oriëntaals, vandaar de naam. 
Uniek door het ontbreken van duidelijke 
top-, hart- en basisnoten, waardoor de 
optelsom van de ingrediënten tot iets 
bijzonders leidt. € 76,50 (50 ml) 
exclusief via de Bijenkorf 
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BIOTHERM HOMME FORCE SUPREME 
YOUTH ARCHITECT CREAM
Voor de heren die al een tijdje geen 18 meer zijn. 
Biotherm belooft na enkele weken trouw smeren 
al resultaat: een vitaler ogend gezicht dankzij 
vermindering van fijne lijntjes. € 73,50 (50 ml)

PERCY NOBLEMAN
Percy Nobleman uit 
Wales heeft een 
prachtige biologische 
lijn oliën, waxen, zeep 
en balsems voor jouw 
essentiële baard- en 
snorverzorging. Ook 
aardig: de speciale kam 
en schaar voor tot in de 
puntjes gegroomde 
gezichtsbeharing.

TABAC GENTLE MEN’S CARE
Het klassieke Tabac (sinds 1959) brengt 
geen nieuwe geur, maar een complete 
verzorgingslijn (edt, deo, douchegel, etc.) uit, 
die overigens wel gebaseerd is op één geur. 
En die is fris, verkwikkend en zoals je van een 
oud merk mag verwachten, klassiek.
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