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Forbeholdt alle de få
Nichemærket Humieck
& Graef har netop sat
duften Bosque i minimal
produktion. En frisk, ren
sag med grapefrugt,
buffalo-græs og musk.
Tænkt som deleduft
og fri for kønsspecifik
anbefaling. 100 ml EdT,
ca. 1200 kr.
Humieckiandgraef.com

Læderduften
Diptiques Tamdao er en
træagtig læderduft med
sandeltræ, rosentræ og
cypres. Rå og samtidig så
tilpas enkel i sin komposition,
at den med fordel kan
blandes med andre dufte –
det er bare at prøve sig frem
og dermed sikre sig et duftsignal af de helt personlige.
50 ml EdT, 500 kr. FF2.dk

Italiensk vovemod
Victrix fra Pro Fvmvm Roma er
– ud over svær at udtale – italiensk
duftevand. Søskendeparret bag har
anstrengt sig for at lave en duft,
der skal minde om det romerske
kejserrige. Vejen dertil går via
laurbærblade (fra Cæcars hovedkrans), fugtige trænoter (tænk:
romerske bade og pergamentruller),
peber og koriander. 100 ml EdP, 1200 kr.
Profumum.com eller Complete-me.dk

Dunkel duft fra kultnæse
Den hypede duftdesigner Ineke
Rühland står bag duften DerringDo, hvor navnet er et gammelt
engelsk udtryk for dristighed tilsat
ridderlighed. Dristig er duften dog
ikke, men ridderlig måske – med
sin velkomponerede og let-friske
blanding af citron, alpeviol, regnnoter, cedertræ og musk. 75 ml EdT,
695 kr. Ineke.com

Krydret råhed
Korsikanske Testa Maura er aktuel
med Aqua di Casta – en rå, krydret
og direkte duft uden dikkedarer lavet
på kastanjeduftende vand tilsat
sandeltræ, vetiver, cedertræ og sort
peber. 50 ml EdP, 695 kr. Testamaura.
com og Slowfashionhouse.com

Pleasure lufter den specielle duftgarderobe.
Den, der kan sikre mod forudsigelighed og
kopister. For uanset om du – mand som
kvinde – duftmæssigt søger tilbage til Cæsars
tid eller bare vil suse med på det eksotiske spor,
er der enestående muligheder

Vellykket genoplivning
Hældt på en typisk rød-orange
Creed-flaske er duftblandingen
af kanel, koriander, enebær,
mandarin og orangetræ
overvejende frisk, men under
den kølige citrusoverflade lurer
velvalgt, krydret bund med
røget cedertræ, sød vanilje
og cremet sandeltræ. Original
Santal, 75 ml EdP, ca. 600 kr.
Creedfragrances.co.uk
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Ferieramt øko-duft
Jo Woods vil hellere være kendt
for sine dufte end som eks-Roling
Stones-frue. Senest har hun skabt
Tula, som betyder stille på Swahili,
og er en økologisk certificeret,
eksotisk hvid blomsterduft med
frangipani og jasmin. 50 ml EdT,
395 kr. Jowoodorganics.com

Lemonadefrisk
Diptyques Oydédo dufter som
den sommerlemonade, sæsonen
lægger op til at hælde indenbords.
Et læskende miks af citroner,
mandariner og appelsiner er
blandet på en krydret bund af
cedertræ, så indholdet ikke
fordufter. 50 ml EdT, 500 kr. FF2.dk

Bittersød nyhed
Som seneste duftskud fra Annick
Goutal er Ninfeo Inio en utraditionel
duft, der sætter af med at være
lemonbitter og citronsukkersød på
en gang. Hurtigt blander figentræ,
lavendel og pudderagtig musk sig i
duftbilledet og gør helhedsindtrykket
behageligt og sommerstemt.
50 ml EdT, 650 kr. Annickgoutal.com

Kærlighedsolien
Original Musk Blend No. 1 blev som
olie blandet allerede i 1920’erne
på det legendariske newyorkerapotek Kiehls – bare for at gå i
glemmebogen. Genopdagelsen
skete først i 1950’erne, hvor den
blev fundet i en flaske med påskriften
»love oil«. Kiehls signaturduft
inspireret af olien introduceret i 1963.
EdT, 50 ml, ca. 250 kr. Kiehls.com
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Rejs med stil
Hermés er fyldt af globetrotterstemning med duften Voyage
d’Hermés, som er en let og frisk
træagtig duft med et velvalgt strejf
af musk. Duftnæsen er den
berømte Jean-Claude Ellena,
som har lavet en duft tiltænkt
både mænd og kvinder.
100 ml EdT, 720 kr. Hermes.com

Fords fristelser
Tom Ford genopliver 1960’erne med
duften White Patchouli, som lægger
ud med et ordentligt kapow, der dog
dæmper sig vellykket med blandingen
af patchouli, musk, jordagtige
trænoter og vampet røgelse. 100 EdP,
ca. 800 kr. Tomford.com
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