


2/31

“Özgürlük 
verilmez, 
ancak 
fethedilir”
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Marka

Parfum d'Empire'ın kokuları, imparatorlukların 

en karmaşık ve gizemli olanını keşfetmeye bir 

davettir: duyular alemi.

Çok eski zamanlardan beri ve her kültürde 

parfüm baştan çıkarma ve maneviyatla ilgili 

olmuştur.

Parfum d'Empire onu bu erotik ve kutsal 

kökenlere geri getiriyor: romantik fetih, 

manevi fetih, kendini fethetme...

Parfum d’Empire
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Bir silajdan daha fazlası, bir iz

Fiziksel, korkusuz, barok bir parfümeri.

Güzel, ayırt edici malzemelerin cömert 

kullanımı.

Büyük Fransız tarzında güçlü ama zarif bir 

şekilde dengelenmiş kompozisyonlar.

Kendi izlerini bırakmaktan korkmayanlar için 

radikal, kişisel bir tarz.

Stil
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Laboratuvarının tek hükümdarı

Marc-Antoine Corticchiato ailesinin anavatanı olan 

Korsika ile bir portakal bahçesine sahip oldukları Fas 

arasında büyümüştür.

Markasının burnu ve sahibi olarak, gerçek sanatsal 

özerkliğin tadını çıkarıyor.

Parfüm bitkilerinin kimyasındaki doktorası, ona doğal 

içerikler hakkında derinlemesine bilgi veriyor.

Parfümör
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KLASİK
KOLEKSİYON

"Duyular diyarı"
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“ Büyüleyici 
baharatlı bir 
gül kokteyli ”

EAU SUAVE

Bu modern koku parfümeride en ikonik çiçek olan gülün az 

bilinen yönlerini ortaya çıkarıyor. Zengin ve gösterişli “EAU 

SUAVE”, misk ve paçuli ile tamamlanan baharatlar ve 

meyveleri, çay güllerinin çarpıcı notaları ile geliştiriyor.

“ Büyüleyici ve oyuncu”

Tepe Nota: Gül, Safran, Kişniş 

Orta Nota: Çay Gülü, Kırmızı Meyveler, Ahududu, Karabiber, 

Şeftali 

Alt Nota: Meşe Yosunu, Paçuli, Misk, Vanilya



8/31

“ Slav ruhu 
kadar tutkulu, 
zengin bir iksir 

”

AMBRE RUSSE

Bu yoğun parfümde, Rus İmparatorluğunun zenginliği, canlı 

baharatlar, Rus çayının dumanlı aroması ve tütsünün 

maneviyatıyla yoğunlaşan ambergrisin altın sıcaklığıyla çağrılır.

“ Zengin ve tutkulu”

Tepe Nota: Votka, Şampanya 

Orta Nota: Deri, Tarçın, Çay, Kişniş, Huş Ağacı, Ardıç Meyvesi

Alt Nota: Amber, Tütsü, Misk
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“Doğu ve Batı 
sınırlarında bir 

narenciye şipresi”

ISKANDER

Bu ferahlatıcı narenciye, mandalina ve greyfurt ile 

harmanlanmış limonun ışıltılı ekşiliği ile açılır. Nerolinin hassas 

tazeliği, tarhun ve kişnişin canlandırıcı aromasıyla tezat 

oluşturuyor. Meşe yosunu, amber ve misk notaları duyusal bir 

senfoni oluşturuyor. İ

ISKANDER, Olimposlular kadar parlak ve sonsuz...

“ Aydınlık ve canlandırıcı ”

Tepe Nota: Amalfi Limonu, Acı Limon, Greyfurt, Tarhun, Sedir 

Ağacı, Mandalina, Portakal

Orta Nota: Kişniş, Portakal Çiçeği, Neroli

Alt Nota: Meşe Yosunu, Misk, Amber
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“ Duyusal bir iris 
ve oryantal bir 

deri ”

CUIR
OTTOMAN

CUIR OTTOMAN'ın derisi pudramsı iris ile yoğrulur, ardından 

laden ve yanmış ayı fındığı ile ısıtılır ardından Tolu balzamı, 

reçine ve tütsü kokularının baş döndürücü oryantal tabanına 

batırılır… Mısır yasemini kalp notasında açılırken vanilya ve 

tonka fasülyesi yumuşak dokunuşlarını ekler. 

“ Güçlü ve rafine ”

Tepe Nota: İris, Laden, Mısır Yasemini

Orta Nota: Deri, Tolu Balsamı, Benzoin, Ayı Fındığı

Alt Nota: Tütsü, Vanilya, Tonka Fasulyesi
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“ Şaşırtıcı bir çiçek, 
yarı kabuklu, yarı 

meyveli ”

OSMANTHUS
INTERDITE

Çin'in sembolik çiçeği osmantus, şaşırtıcı kayısı ve süet notaları 

sunuyor. Orta notalarda, meyvemsi, kadifemsi yönleri, üst 

notalarda ise canlandırıcı bir yeşil çay akoru ile yola çıkıyor, 

ardından gül ve yasemin ile zenginleşiyor, sonunda narin beyaz 

miske sarılarak yolculuğunu sonlandırıyor.

“ Neşeli ve kadifemsi ”

Tepe Nota: Osmantus, Yeşil Çay, Kayısı

Orta Nota: Yasemin, Meyve Notaları, Gül

Alt Nota: Süet, Misk
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“ Atın Nefesi ”

EQUISTRIUS

İris, parfümerideki en değerli malzemelerden bir tanesi. 

EQUISTRIUS'ta, tüm özelliklerini ifade etmek için üç farklı 

Florentine iris özü kullanıldı, menekşe, toz ve süet, hatta 

şaşırtıcı bir bitter çikolata aroması. Hassas amber hatmisi, ciltte 

eriyen doğal bir bitkisel misk ekliyor. Amber ve sandal ağacı, 

EQUISTRIUS'u toz bulutları ile sarıyor.

“ Değerli ve samimi ”

Tepe Nota: İris, Menekşe

Orta Nota: Çikolata, Tozlu Notalar, Pirinç

Alt Nota: Süet, Amber Hatmisi, Sandal Ağacı, Vetiver, Amber
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“ Duyusal, hayvani 
cesur bir tütün ”

FOUGÈRE
BENGALE

Parfüm taze bir İngiliz berber dükkanı lavantası notasıyla 

açılıyor. Sonra samanın sıcak, kuru aroması bizi Bengal'e, 

Assam'ın çay tarlalarına götürüyor. Pürüzsüz tonka fasulyesi ile 

yumuşatılmış sarı bir tütün özü, Hint savanalarının kokularını 

çağrıştırıyor… 

“ Sıcak ve vahşi ”

Tepe Nota: Lavanta, Zencefil, Çay, Nane

Orta Nota: Saman, Tütün, Karabiber

Alt Nota: Tonka Fasulyesi, Meşe Yosunu, Vanilya, Paçuli
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“ Japonya'dan bir 
tazelik sıçraması ”

YUZU
FOU

YUZU FOU, buzlu bir nane sıçraması ile tepesinde konsantre 

narenciye özlerinden (kumkuat, tatlı portakal, acı portakal) 

oluşan bir kokteyle yerleştirilmiş Japon limonunun çatırdayan 

kokusuyla açılır. Mine çiçeği ve yeşil bir bambu akordu, bu çılgın 

limonun serinliğini artırıyor. Sarı sedir ağacı, portakal çiçeği 

esansı ve beyaz miskler notaları dışarı çıkarıyor.

“ Parlak ve canlandırıcı ”

Tepe Nota: Japon Limonu, Acı Portakal, Nane, Kumkuat 

Orta Nota: Limon Çiçeği, Bambu, Sedir Ağacı

Alt Nota: Neroli, Beyaz Misk
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“ Egzotik, 
acımasız ve 

şehvetli ”

AZIYADÉ

Meyveli ve baharat yüklü bir koku olan AZİYADÉ, şekerlenmiş 

hurma, kuru erik ve portakal notaları açığa çıkmadan önce nar 

patlamasıyla açılır. Afrodizyak baharatlarının bolluğu, bizi tütsü 

kokularının misk, lavanta ve keçiboynuzu içinde eridiği duyusal 

bir şölene çekiyor. AZİYADÉ: İnanılmaz derecede şehvetli bir 

parfüm.

“ Acımasız ve şehvetli ”

Tepe Nota: Mürdüm Eriği, Hurma, Nar, Portakal, Badem Orta 

Nota: Kimyon, Tarçın, Kakula, Zencefil

Alt Nota: Tütsü, Tütün, Laden, Vanilya, Paçuli, Misk
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“ Gösterişli bir 
çiçek ”

3 FLEURS

Sap yeşili bir laden çiçeği, taze bir nane yaprağı, olağanüstü bir 

gül, sofistike bir yaseminin saf beyazlığı ve beyaz misk kokteyli 

ile zenginleştirilmiş sümbülteberin vahşiliği… 

3 FLEURS, üç farklı seste üç aşk hikayesi anlatıyor.

“ Baştan çıkarıcı...”

Tepe Nota: Türk Gülü, Reçine, Ylang Ylang, Nane

Orta Nota: Bulgar Gülü, Sümbülteber, Yasemin, Sardunya, İris

Alt Nota: Sümbülteber, Yasemin, Beyaz Misk
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“ Kutsal ritüellerin 
odunsu, reçineli 

kokusu ”

WAZAMBA

Binlerce yıldır insanoğlu tanrılara güzel kokulu mesajlar 

gönderiyor. WAZAMBA'da pek çok farklı kültürün kutsal 

ritüellerinde yakılan değerli reçineler ve odunlar bir araya 

getiriliyor: derinden yankılanan Somali tütsüsü, Kenya mürü, 

Etiyopya opoponaksı, Hint sandal ağacı ve Fas selvisi… 

“ Mistik ve derin ”

Tepe Nota: Tütsü, Selvi, Kırmızı Elma, Aldehitler

Orta Nota: Mür, Mürdüm Eriği, Laden, Buhur

Alt Nota: Tütsü, Reçine, Opoponaks, Sandal Ağacı, Eğrelti Otu
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“ Tüm 
yönleriyle 
portakal 
ağacı ”

AZEMOUR
LES ORANGERS
Bu taze koku portakal ağacının tüm yönlerinde oynuyor: 

meyvenin ışıltılı kabuğu ve güneşli eti, yaprakların koyu yeşili, 

çiçeğin ballı tatlılığı, ahşabın gücü. Ama AZEMOUR'da yuvalanan 

"amour" kelimesi aynı zamanda parfümcünün doğduğu 

topraklara olan derin sevgisini de ifade ediyor ve bu koku kum 

tepeleri, yabani otları ve portakal bahçeleriyle Fas manzarasını 

çağrıştırıyor…

“ Güneşli ve hassas ”

Tepe Nota: Portakal, Mandalina,  Amalfi Limonu, Greyfurt, Reçine,  

Kişniş,  Kimyon,  Frenk Üzümü, Pembe Biber

Orta Nota: Portakal Çiçeği, Süet, Sardunya, Gül

Alt Nota: Meşe Yosunu, Selvi, Saman
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“ Duyular aleminin 
parfümü ”

MUSC
TONKIN

Güçlü, bağımlılık yapan bir aura… Isıtılmış ten kokusu, güneş ve 

deri. Bu iksir, binlerce yıldır tapılan parfümerideki en tatlı nota 

olan yeni, çağdaş bir tarzda yeniden keşfediliyor: Tonkin miski. 

Bir kokudan daha fazlası: bir iz…

“ Bağımlılık yapan ve erotik ”

Tepe Nota: Bal, Deri

Orta Nota: Baharat Notaları, Sıcak Notalar

Alt Nota: Misk
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“ Kutsal duman ”

TABAC
TABOU

Ölümsüzlüğün alevlendirdiği tütün, sarımtırak tüylerini canlı bir 
nergis etrafında döndürüyor. Savana kokusu, bal, deri ve yabani 
otlar... Amerika'nın Kızılderili halkı tarafından kutsal sayılan bir 
bitkiye saygı duruşu. 

“ Şamanik ve nüfuz edici ”

Tepe Nota: Nergis, Bal

Orta Nota: Tütün, Çimen

Alt Nota: Altın Otu, Misk, Deri

Sınırlı Üretim

Tabac Tabou, bazı gizli bileşenlerinin oldukça nadir olması nedeniyle içeriği daha da gizlidir. 

Parfum d'Empire'ın kalıcı koleksiyonunun bir parçası olmasına rağmen, koku her yıl sınırlı 

miktarlarda üretilecek ve etikette tarih belirtilecek.
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“ Yeni doğmuş 
bir gün kadar 

göz kamaştırıcı 
ve canlandırıcı ”

LE CRI

Le Cri'nin yükselen çığlığı yeniden doğuş çağrısıdır. Kristal 

berraklığında amber hatmisi, büyüleyici olan bitkisel misk, 

parlayan gül ile birlikte rengarenk bir irisi aydınlatır. Bu parlak 

notaların yarattığı gölgede, ince odunsu bir taban cilde 

dokunur.

“ Parlak ve havalı ”

Tepe Nota: Aldehitler, Bergamot, Ahududu

Orta Nota: Türk Gülü, İris

Alt Nota: Amber Hatmisi, Misk, Odunsu Notalar, Paçuli
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KORSİKA
KOLEKSİYONU

“ Korsika'nın Mirası ”



23/31

“ Farklı bir 
deniz ”

ACQUA
DI SCANDOLA

Üç elementi yansıtan modern bir koku: Turkuaz su kadar berrak 

ve tuzlu olan çok özel bir alg özü ile damıtılmış deniz suyu. 

Ardıçın aromatik canlılığı ve baharatların aroması ile hayat bulan 

evcilleşmemiş doğa. Yosun kaplı, kadifemsi kayalar. Sıcak kum 

kadar koyu sarı ya da tuzlu denizin güneşte öptüğü bir ten gibi…

“ Tuzlu ve güneşli ”

Tepe Nota: Limon, Aldehitler, Yavşan, Reyhan

Orta Nota: Su Notaları, Deniz Yosunu, Yeşil Notalar, Ardıç, Sarunya, 

Ahududu Yaprağı

Alt Nota: Meşe Yosunu, Paçuli, Altın Otu
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“ Çılgınca 
yeşil ”

CORSICA
FURIOSA

Furioso. Müzikte bir yön olarak kullanılan terim, “hızlı ve 

tutkuyla çalınmak” anlamına gelir… Çünkü Marc-Antoine 

Corticchiato'nun köklerinin bulunduğu Korsika asla huzur 

vermez. Gözlerinizi, burnunuzu, kalbinizi her zaman açık 

tutar. Bu yüzden, duyumlar ve duygularla patlamaya yakın 

olduğunuzda, makiye gidersiniz.

“Enerji verici ve aceleci ”

Tepe Nota: Domates Yaprağı, Reçine, Çimen

Orta Nota: Yeşil Limon, Saman, Nane, Bal

Alt Nota: Meşe Yosunu, Laden, Karabiber
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“ İmparatorluk silajı 
ile aromatik bir 
Korsikalı maki ”

EAU
DE GLOIRE

Bu "muhteşem su", mersin ve biberiyenin canlandırıcı 

aromalarıyla zenginleştirilmiş ışıltılı mandalina ve bergamot 

notalarıyla açılır. Ardından, Korsika makisinin uçucu kokuları, 

tütsü ile kaplanmış altın otu, laden ve meşe yosunu ile kendini 

gösterir.

“ Gurulu ve ateşli ”

Tepe Nota: Lavanta, Bergamot,  Biberiye,  Mersin,  Amalfi Limonu,  

Mandalina,  Portakal Çiçeği

Orta Nota: Yıldız Anason, Altın Otu, Çay, Meyan Kökü Alt Nota: 

Deri, Tütün, Meşe Yosunu, Tütsü, Laden
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“ Güneşin 
tutuşturduğu bir 

diyarın özü ”

IMMORTELLE
CORSE

Korsika makisinin amblemi olan altın otu, odunsu, meyveli, 

likörlü, baharatlı, yönlerinin ateşli doğasını tam olarak ifade 

etmeden önce alev renkli malzemelerle “safran, kayısı ve limon” 

ahenkle dans eder.

“ Korsikalı ve evcilleştirilemez  ”

Tepe Nota: Kayısı, Limon

Orta Nota: Safran

Alt Nota: Altın Otu, Meşe Yosunu
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“ Bir serap, bir şölen ”

SALUTE !

Korsika'nın konukseverliğine ve bağlarına bir övgü olan, asma 

yaprağı ve şarap tortusu özüne dayalı bu taze koku, narenciye 

ile canlanır. İris ve misklerden oluşan pudramsı bir esinti, 

cennetin kokusunu çağrıştırır. Korsika'nın narenciyeleri büyük bir 

patlamayla kokularına yaymaya başlar.

“ Pırıl pırıl ve canlandırıcı ”

Tepe Nota: Greyfurt, Limon, Mandalina

Orta Nota: Asma Yaprağı, Üzüm Yaprakları, İris

Alt Nota: Meşe, Misk, Meşe Yosunu
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“ ...yabani 
otların övgüsü 

için ”

MAL-AIMÉ
Onları her yerde görürsün ama hiçbir yerde koklayamazsın. 

Hiçbir parfüm onları kabul etmez. Özü nadir bulunan ortak 

bir bitki olan andız otundan ve tüm sevilmeyenlerin “deve 

dikeni, ısırgan otu, böğürtlen ve kökler” hepsinden 

esinlenen bu ikonik koku sonunda onların hakkını veriyor.

“ İkonoklastik ve bitkisel  ”

Tepe Nota: Karaca Çiçeği, Böğürtlen

Orta Nota: Isırgan, Deve Dikeni

Alt Nota: Kök Bitkiler, Andız Otu
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 Parfum d'Empire
Evreni

“ Riskin tadı ”
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 Parfum d'Empire
Evreni

“ Aşk İksirleri ”
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Parfum d'Empire
Evreni

“ Manzara Kokuları ”
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Parfum d'Empire
Evreni

“ Işığa Doğru ”




