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Etymologii nazwy perfum można szukać w łacinie, gdzie per fummo, znaczy 
tyle, co „przez dym”. Wtedy używano wonnego kadzidła do różnych obrzędów 
religijnych, przyznawano mu nadzwyczajne właściwości. Zauważono też, że 
podczas spalania z drewienek uwalnia się miły powonieniu aromat…

Wzmianki o perfumach spotykamy m.in. w biblijnych perykopach, używano ich w an-
tycznym Rzymie, w czasach średniowiecza i dalej, przez kolejne epoki. Mało kto wie, 
że pierwszym perfumiarzem była kobieta Taputti z Mezopotamii, która żyła w 2000 
w.p.n.e. Nowożeńcy kąpali się w drogocennych olejkach, aby ich związek był trwały, 
nacierano nimi ciała sportowców czy chorych, stosowano do smarowania ciała po ką-
pieli. Perfumy były drogie, bo przypisywano im wielką moc, m.in. wierzono, że łączą 
człowieka ze światem bogów, przypisywano im także wartości lecznicze.

Wszystko zaczęło się u Egipcjan, którzy chętnie namaszczali perfumami swoje peruki. 
Moda na pachnidła przeszła następnie do Greków. Ci z kolei  traktowali je jako świę-
tość, wiążąc piękne zapachy z religią i magią. Perfumy spełniały też rolę medykamen-
tów. Greczynki rozcierały roślinne olejki, by uwalniać aromatyczne zapachy. Grecy 
wprost oszaleli na punkcie zapachów. Używali ich wszędzie i niemalże do wszystkie-
go. Od Greków pachnidła zawędrowały do Rzymu. Tam wcierano zapachowe olejki 
we włosy czy podeszwy stóp.

Eau d’Hongrie – to nazwa pierwszych nowoczesnych perfum pochodzących z ok. 
1370 r. i przeznaczonych dla królowej Elżbiety Węgierskiej. Był to afrodyzjak sporzą-
dzony przez pewnego pustelnika, składający się z mieszaniny olejków eterycznych i 
alkoholu. To pierwsze perfumy sporządzone na bazie alkoholu i pierwsze zachwy-
ty aromatem wody zapachowej wytwarzanej m.in. z rozmarynu, tymianku, szałwii, 
mięty pieprzowej i cytryny. Świat oszalał na punkcie tego zapachu…

Natomiast Arabowie unowocześnili tradycyjne perfumy. Korzenie i aromaty były po-
pularyzowane poprzez regularną sprzedaż. Stało się to możliwe, kiedy perski lekarz, 
poeta i uczony Awicenna wynalazł metodę destylacji. Dzięki niemu powstała znana 
wszystkim woda różana.

Nowoczesne perfumiarstwo rozkwitło w Europie po tym, jak Krzyżowcy przywieźli z 
wypraw cenne aromaty. We Francji już w XII w. zyskiwał coraz większą rangę zawód 
perfumiarza, a miłe zapachy nareszcie opuściły apteczne pomieszczenia.  Natomiast 
prawdziwe perfumy produkowane na bazie alkoholu pojawiły się w XIV w.

W XVI w. nie zabrakło  zwolenniczek wachlarzy i koronkowych chusteczek skropio-
nych mocnym pachnidłem. Niestety, francuska moda na delikatne wonie zaczęła ustę-
pować włoskim nakazom używania mocnych zapachów. Kto mocniej pachniał, chronił 
się przed chorobami, a śmierdzące ulice Paryża napełniały się miłą wonią.



Od połowy XVIII stulecia sytuacja diametralnie się zmieniła – dominowały subtelne, 
kwiatowe zapachy, a ciężkie aromaty kojarzono z brakiem  higieny. Wtedy to powstała 
sławetna woda Eu de Cologne i pierwsze wytwórnie perfum.

W XIX w. przemysł perfumeryjny rozwinął się jeszcze bardziej. Niestety, mocne wonie 
wciąż kojarzyły się z rozpustą i brakiem moralności.

Jednak kobiety wywodzące się z mieszczaństwa zapragnęły pachnieć inaczej, wy-
raziściej, a dobre zapachy stały się symbolem bogactwa. Pojawiły się pierwsze mie-
szanki zapachowe z dodatkiem chemii, czyli prolog do perfum XX w. Stało się możli-
we produkowanie esencji zastępczych, syntetycznych i o wiele tańszych.

Początek XX w. przyniósł rozkwit myśli 19-wiecznej. Perfumy stały się symbolem 
uczucia, namiętności, miłości. Zwracano uwagę na kształt i kolor flakoników oraz 
na nazwy, które miały zaskakiwać innowacyjnością.

Uwodzeni przez Nos (od starożytności do współczesności)

Czy to przypadek, że w dawnych czasach perfumiarz nazywany był Nosem? Raczej 
nie… Czym jest zapach? Jest rozumiany najczęściej jako woń przyjemna. Dzięki nie-
mu można wizualizować swoje marzenia, wspominać, a także patrzeć w przyszłość. 
To taki motywator napędzający do działania. Tajemnicą jest to, że jedna osoba nas 
pociąga, a inna zdecydowanie odpycha… Wszystko to przez feromony, sygnały za-
pachowe przesyłane przez tkanki ciała. Tak samo jest z perfumami – jedne będą 
uwodziły zmysły, inne odpychały.

Aby perfumy uwiodły kogoś zapachem, muszą być przez daną osobę odczuwane 
jako idealna harmonia trzech nut – głowy, serca i bazy. Można powiedzieć, że to 
roślina jako całość (kwiaty, korzeń) jest głównym budulcem zapachu – liście i łodygi, 
kwiaty, owoce, nasiona, drewna, kory, mchy, zioła, trawy, igły, gałęzie, korzenie, itd… 
Składniki chemiczne mieszają się z naturalnymi olejkami i powstają perfumy.

Szyprowe, drzewne, kwiatowe, a może cytrusowe? Delikatnie otulające mgiełką za-
pachu czy mocno drażniące zmysł powonienia? Jak wybrać odpowiedni dla siebie 
zapach? Dawniej było to proste. Wchodzącym do sklepu oferowano kosmetyki od-
powiadające barwie włosów, a o wiele wcześniej kupowano też perfumy ze względu 
na chęć podobania się bogom. Teraz dobiera się je tylko i wyłącznie dopasowując do 
własnej osobowości i nastroju chwili. Za ich pomocą można wyrazić ważną zmianę w 
życiu, dodać sobie odwagi i seksapilu.
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Zaperfumowanie perfum i perfumy FM

Wiadomo, że najtrwalszy jest ekstrakt perfum, zawierający w sobie aż od 43 do 60 
% zaperfumowania. Natomiast perfumy właściwe mają od 20 do 45 % olejków zapa-
chowych. Tańszy wariant to woda perfumowana o zawartości od 10 do 20 % olejków. 
Znacznie mniej, bo od 5 do 10 % olejków znajduje się w wodzie toaletowej. Woda 
kolońska to już tylko od 3 do 5 % substancji zapachowych, a woda odświeżająca tylko 
1 – 3 %. Wybór na pewno zależy w dużym stopniu od ceny. Ale także i od sposobu 
wykorzystania kosmetyku oraz częstotliwości jego stosowania.

Więcej przydatnych informacji na temat zaperfumowania perfum znajdziesz tutaj >>

Z wyjątkową propozycją wychodzi do swoich klientów firma FM, która proponuje per-
fumy o większym stopniu zaperfumowania niż konkurencyjne marki oraz niskich ce-
nach, dzięki zastosowaniu formy sprzedaży bezpośredniej producent-klient. Ważne, 
żeby cena odzwierciedlała stopień zaperfumowania, co ma miejsce w przypadku per-
fum FM (możesz sprawdzić i porównać stopień zaperfumowania różnych perfum, w 
tym perfum FM). Dlatego warto sięgnąć po perfumy Federico Mahora i cieszyć się 
ich urzekającą oraz trwałą wonią.

Odpowiedniki perfum? Niekoniecznie…

Federico Mahora oferuje szeroką gamę zapachową perfum po wyjątkowo niskich ce-
nach. Klienci zauważają w nich odpowiedniki drogich zapachów, światowych trendów. 
W rzeczywistości chodzi tu tylko o podobieństwo do tychże perfum. Dzieje się tak dla-
tego, gdyż rzeczywiście perfumy FM pachną luksusem i charakteryzują się trwałością 
zapachu – jednak są to oryginalne i wyłączne produkty firmy FM. Produkowane są 
przez polską firmę, na bazie kompozycji perfumeryjnych stworzonych przez kreato-
rów z Drom Fragrances®.
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Zaskoczy Cię różnorodność naszej propozycji i ilość zapachów, z których możesz 
wybierać. Posiadamy kompozycje dla pań, panów i dla młodzieży, pogrupowane w 
trzy główne kategorie: LUKSUSOWA, PURE i INTENSE. Intrygujące zapachy, przy-
ciągają nie tylko oryginalną wonią, ale i eleganckim flakonem.

Zarówno Panie jak i Panowie znajdą w naszej ofercie coś dla siebie. Panie mogą 
wybierać m.in. wśród zapachów cytrusowych, orientalnych, drzewnych i szyprowych. 
Perfumy dla panów to zapachy szyprowe, orientalne, drzewne, fougere, cytrusowe 
oraz wodne. Zależnie od nastroju chwili i indywidualnych preferencji. Każdy z nich to 
kwintesencja elegancji, stylu i radości zamknięta w niesztampowym, wonnym koktaj-
lu. Kto raz spróbuje ubrać się w zapach perfum FM, zostanie mu wierny na zawsze.

Wyjątkowe perfumy o frapującym, zapachu, w eleganckich, przykuwających oko fla-
konach – to wszystko jest dla Ciebie na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy do świata 
zniewalających zapachów, stanowiących koktajl szyku, trwałości i tego czegoś, czego 
zawsze pragnąłeś myśląc o perfumach.

Znajdź zapach dla siebie

Jakie są Twoje ulubione perfumy? Z nutą cytrusową, szyprową, kwiatową czy może 
drzewną? A może wolisz wodne czy orientalne, mocne i wyraziste zapachy, jakie 
oferujemy w bestsellerowej kolekcji UTIQUE? To wyjątkowe perfumy zasługujące na 
szczególną uwagę. Jeśli lubisz zapach tajemnicy, luksusu i namiętności to znaj-
dziesz go w UTIQUE. Jest droższy od innych produktów ze względu na kompozycję 
drogocennych składników, połączonych wedle oryginalnej, objętej ochroną receptury. 
Eliksir cennych olejków eterycznych o wysokim stopniu kondensacji zapachu plus na-
turalne składniki, dają fascynujący efekt. Delikatny wetiwer, kwiat pomarańczy, kora 
woniawca, to tylko niektóre składniki tego zapachowego arcydzieła, które może być 
Twoje. Wystarczy jedno psiknięcie, aby poczuć się okrytym tajemniczą i zmysłową 
wonią, zwracającą uwagę każdego, z kim się spotkasz.

Wśród zapachów UTIQUE znajdują się trzy wersje zapachowe, orientalno-drzewne: 
Gold (budzące namiętność, wykwintne jak złoto), Ruby (magnetycznie uwodziciel-
skie) i Black (ciepłe i zmysłowe) – każda z nich inna, atrakcyjna i jedyna w swoim 
rodzaju.

POZNAJ UTIQUE >>

http://fmpartner.dbm.org.pl/sale/offer/proposition-1.html


Perfumy w kolekcji Utique to również Muffin i Flamingo. Pierwsze z nich Muffin to 
zdecydowanie orientalno-kwiatowy zapach, mocno intrygujący i czarujący szlachetną 
cytryny, róży i szafranu w nucie głowy, później pieszczący zmysły nutami drzewnymi, 
piwonią, amyrisem i nutą skóry, by pozostać na długi w podstawowym akordzie bursz-
tynu, oudu i wanilii.

Drugie z nich, perfumy Flamingo, to kolejne arcydzieło gustownego zapachu i elegan-
cji, zakrytych w oryginalnym flakonie (biel złączona z zielenią). Jeśli chcesz posłuchać 
wyjątkowej, niezapomnianej opowieści o zapachu rdzawej róży, jeżynowego sorbe-
tu i zielonych nut, to doskonale wybierzesz, ubierając się w ten tajemniczy zapach. 
Dalsza historia będzie snuła się aromatem róży damasceńskiej, jaśminu i moreli, a 
zakończy się mocnym akordem róży, piżma i nut drzewnych. Warto wejść do tej gry 
zmysłów i zanurzyć się w niej na długi czas.

Wszystkie zapachy z kolekcji Utique zamknięte są w intrygujących, przyciągających 
wzrok flakonach. To takie małe arcydzieła, kunsztownie rzeźbione z matowego szkła, 
ozdobione równie pięknie wykonaną nasadką. Zarówno flakon, jak i zawartość, wska-
zują na orientalny i mistyczny charakter perfum nazwanych szlachetną nazwą Utique. 
To inspirujące perfumy w każdym, nawet najmniejszym, detalu.

Niezależnie, jakie są Twoje zapachowe preferencje, wszystkie z nich znajdziesz w 
naszej niezwykłej propozycji. Jeśli chcesz wyruszyć na wyprawę w poszukiwaniu 
swojego nowego zapachu, odważ się i spróbuj czegoś nowego. Mamy niemal stu-
procentową pewność, że znajdziesz wśród naszych propozycji perfumy, z którymi 
zaprzyjaźnisz się na dłużej.

Zapoznaj się z naszymi unikalnymi produktami. Wszelkie informacje na temat pro-
duktów znajdziesz w katalogach, w których cały asortyment FM pogrupowany jest te-
matycznie, co ułatwia nawigację i pozwala bez trudności odnaleźć konkretny produkt.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://fmpartner.dbm.org.pl w celu dołączenia do 
naszego Klubu FM WORLD i korzystania ze sklepu internetowego, kiedy tylko chcesz.
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POZNAJ FM >>

http://fmpartner.dbm.org.pl


FM Federico Mahora to polska marka ciesząca się nienaganną, nieposzlakowaną opinią. Wiele lat 
działania zarówno na rodzimym jak i zagranicznym rynku sprawiło, że ma na swoim koncie niezli-
czoną ilość zadowolonych Klientów oraz Klientek. Dołącz do grona naszych Kontrahentów i ciesz się 

wysokojakościowymi produktami. Przejdź przez proces rejestracji i zamawiaj bez ograniczeń!


