Tìm kiếm nước hoa, thương hiệu ...
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Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise
Bvlgari
Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise là một phiên bản
mới được cải tiến từ phiên bản Mon Jasmin Noir
...

Pure Grace
Hello mọi người !
Chào mừng mọi người đến với cộng đồng nước hoa perfumista.vn. Thay mặt nhóm phát triển website gửi lời cảm ơn đến mọi
người đã dành thời gian ghé thăm, ủng hộ và dành thời gian để đọc bài viết giới thiệu đôi nét về dự án phát triển cộng đồng
nước hoa perfumista.vn tại Việt Nam.
Mình là trưởng nhóm dự án, sẽ xin thay mặt nhóm để viết bài giới thiệu về perfumista.vn
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Philosophy
Thương hiệu Philosophy đã cho ra mắt một mùi
hương hoa cỏ xanh lục tự nhiên mới danh riêng ...

Xuất phát từ một nguyên nhân vô tình và khá thú vị từ vài năm trước, perfumista.vn đã được hiện thực hoá và ra mắt như ngày
hôm nay.
Vài năm trước, khi mình còn trẻ và muốn đi “cưa gái”, một người bạn đã nói mình rằng nếu sử dụng nước hoa đúng cách sẽ
giúp mình “cưa gái” dễ hơn. Anh ấy nói rằng khi đàn ông sành điệu, cá tính, thơm tho sạch sẽ thì khả năng tiếp cận đối phương
sẽ dễ hơn rất nhiều. Và lúc đó mình bắt đầu sử dụng nước hoa. Thực sự thì phương pháp này cũng khá hiệu quả khi mình có
thể tạo sự khác biệt của mình giữa những người bạn xung quanh. Nhưng thực sự mà nói để tìm hiểu thông tin chuyên sâu về
nước hoa mình không thể mãi dựa vào thông tin hạn chế từ một số website của Việt Nam hoặc qua bạn bè. Khi mình tìm hiểu
thông tin nước hoa qua những website lớn như fragrantica.com, perfumemaster.org, basenotes.net, nstperfume.com,
osmoz.com,… một thế giới mới về nước hoa đã mở ra. Với nước ngoài, đặc biệt những nước phương Tây, nước hoa được xem
như một văn hoá, một món ăn tinh thần. Từ đó mình đã yêu nước hoa hơn và luôn hy vọng một ngày sẽ được giao lưu, chia sẻ
kinh nghiệm và trao đổi thông tin với những người đam mê nước hoa càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên nhìn từ thực tế xung quanh, tuy sống ở Sài Gòn, đi làm ở những công ty không nhỏ nhưng đại đa số người thân, bạn
bè, cả đồng nghiệp đặc biệt những người có độ tuổi 30 trở lên đều không rành nước hoa và cũng không rành tiếng Anh để tìm
hiểu thêm về nước hoa. Đại đa số mọi người sử dụng nước hoa do được tặng, hoặc mua đại. Nhiều khi chỉ sử dụng một loại
nước hoa cho mọi hoạt động trong cuộc sống. Mình vô tình đã trở thành một người tư vấn về nước hoa bất đắc dĩ cho mọi
người. Do đó ý tưởng phát triển cộng đồng perfumista.vn đã được ấp ủ từ đây.
Sau một thời gian, mình đã tìm được một số bạn làm việc ở các ngành nghề khác nhau như thiết kế đồ hoạ, công nghệ thông
tin, ngôn ngữ học, …. nhưng cũng đam mê nước hoa để cùng chung tay phát triển website perfumista.vn. Sau hơn một năm
nghiên cứu phát triển tính năng, nội dung, giao diện, perfumista.vn đã được ra mắt giới thiệu đến mọi người.

Escada Marine Groove
Escada
Escada Marine Groove là một chai nước hoa dành
cho nữ giới được thương hiệu Escada cho ra mắt
...

Salvador Dali Pour Homme
Salvador Dali
Mùi hương Salvador Dali Pour Homme của hãng
nước hoa Salvador Dali là một hương thơm dành
riêng ...

See By Chloe
Chloe
Hãng thời trang Chloe đã giới thiệu một mùi
hương hoàn toàn mới gắn liền với bộ sưu tập See
...

BÀI VIẾT NƯỚC HOA
Ứng dụng của gừng trong cuộc sống
Cùng với bạch đậu khấu và nghệ tây, gừng là một
loại cây nhiệt đới thuộc họ Zingiberaceae. ...

Website perfumista.vn được tham khảo phát triển các tính năng dựa trên trang web nổi tiếng fragrantica.com nhiều nhất. Tuy
nhiên perfumista.vn đã tự phát triển tính năng riêng biệt để tạo ra sự khác biệt cũng như phù hợp hơn với người đam mê nước
hoa tại Việt Nam
Với tiêu chí "phát triển dựa trên cộng đồng và dành cho cộng đồng" nên dự án phát triển website perfumista.vn này sẽ là “dự
án phi lợi nhuận” nhằm đảm bảo thông tin đưa ra sẽ khách quan nhất, chính xác nhất, nội dung không bị ảnh hưởng bởi các

Bí quyết chọn nước hoa cho phái mạnh
Nên nhớ rằng, mùi hương nước hoa bạn sử dụng
sẽ phản ánh lại con người của bạn, do vậy, việc ...

thương lái nước hoa, hay nhà sản xuất nước hoa.
Thực sự mà nói, tuy nhóm phát triển đã cố gắng chỉnh sửa, trau chuốt hết sức có thể nhưng perfumista.vn khi ra mắt chắc
chắn sẽ tồn tại rất nhiều lỗi như: giao diện chưa thân thiện, thông tin, hình ảnh chưa chính xác, chưa đầy đủ, hoạt động chưa
ổn định, bài viết sai chính tả,.. nên rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ dự án. Trong giai đoạn đầu ra mắt sẽ chưa có
những chức năng dành cho cộng đồng nhưng ở giai đoạn sau, khoảng 1 - 2 tháng sau, dự án sẽ mở những chức năng cho cộng
động đóng góp thông tin và nội dung cho cộng đồng nước hoa perfumista.vn cũng như những tính năng đặc biệt khác. Nhóm
phát triển dự án perfumista.vn sẽ luôn hoan nghênh sự đóng góp dù to dù nhỏ từ tất cả mọi người. Trong thời gian ra mắt,
perfumista.vn thực sự rất mong nhận được sự góp ý kiến đa chiều từ mọi người nhằm phát triển perfumista.vn thành cộng
đồng nước hoa lớn nhất và chất lượng nhất có thể tại Việt Nam.
Mọi người có thể gửi mail trực tiếp đến webmaster@perfumista.vn hoặc vào mục Liên hệ hay bấm vào link sau để có thể gửi ý
kiến đến với nhóm phát triển perfumista.vn
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Dâu dại trong văn hoá nước Nga
Dâu dại là những quả mọc trong rừng có hương vi
rất ngon. Theo thuật ngữ của thực vật học, ...

Hoa trong văn hóa và lễ nghi của Ấn Độ
Tại Ấn Độ, hoa đại diện cho sự thống nhất của đất
nhước dưới nhiều hình dạng phong phú, sinh ...

Một lần nữa thay mặt nhóm phát triển dự án perfumista.vn gửi lời cảm ơn đến mọi người một lần nữa vì đã dành thời gian để
đọc lời chia sẻ dài dòng này.

Thân,
Nhóm phát triển perfumista.vn

Hoa nhài trong văn hoá thế giới
Đã từng trong đời mỗi ngươi có lúc bạn đã biết
yêu và cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt ...

THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA
CARTIER
Hãng Cartier được thành lập năm 1847 bởi LouisFrancois Cartier. Cùng với sự giúp đỡ của con trai
Cartier – Alfred và cháu trai – Louis, Pierre ...

GIVENCHY
Givenchy chuyên về lĩnh vực thời trang, phụ kiện
và nước hoa nổi tiếng ở Pháp, Givenchy được
thành lập bởi Count Hubert de Givenchy năm
1952. Givenchy ...

CERRUTI
Cerruti là một nhà thời trang Ý có nguồn gốc trong
ngành công nghiệp dệt may. Năm 1881, anh em
Stefano, Antonio và Quintino Cerruti mở
LANIFICIO Fratelli ...

JEAN DESPREZ
Jean Desprez là chuyên gia nước hoa nổi tiếng
trên toàn thế giới người Pháp – ông là cháu chắt
của nhà sáng chế nước hoa F Millot. Cho đến nay,
thương ...

ELIZABETH TAYLOR
Elizabeth Taylor là một diễn viên người Anh-Mỹ,
với sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 60 năm. Nổi
tiếng với sắc đẹp, tài năng và đời sống bấp bênh
của bà, ...

MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA
MUỐI
Một loại hương mặn, có thể làm cho các hỗn hợp
nước hoa có mùi biển, gỗ hoặc thức ăn trở nên thú
vị hơn. Hương muối kết hợp tuyệt vời với hương
cỏ hương ...
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CHỒN HƯƠNG
Chồn hương là loài thuộc họ mèo và liên quan chặt
chẽ đến cầy mangut. Hầu hết loài này có lông phủ
khắp thân, dài, đuôi xù lông, đầu nhỏ, và đôi tai
lớn. ...

CÂY SẢ HỒNG
Cymbopogon martinii là một loài cỏ thuộc chi cỏ
cam chanh được biết đến với cái tên phổ biến là
palmarosa (Cây sả). Một số tên khác của loại cây
này như ...

ANH TÚC XANH
Giống của cây hoa anh túc này được chia làm 2
nhánh- một có nguồn gốc từ Châu Âu và những
giống khác được tìm thấy ở dãy Himalayas. Giống
loài ở Châu Âu ...

BÁNH QUY
Bánh quy là một thuật ngữ được sử dụng chỉ các
món nướng thường được làm từ bột. Thuật ngữ
này được áp dụng cho hai sản phẩm riêng biệt ở
Bắc Mỹ và Cộng ...

TOP 50 HÃNG NƯỚC HOA NỔI TIẾNG NHẤT
1 - Nước hoa Christian Dior

11 - Nước hoa Serge Lutens

21 - Nước hoa Paco Rabanne

31 - Nước hoa Victoria`s Secret

2 - Nước hoa Guerlain

12 - Nước hoa Estée Lauder

22 - Nước hoa Yves Rocher

32 - Nước hoa Bath and Body Works 42 - Nước hoa Jean Paul Gaultier

3 - Nước hoa Chanel

13 - Nước hoa Burberry

23 - Nước hoa Britney Spears

33 - Nước hoa Issey Miyake

43 - Nước hoa Narciso Rodriguez

4 - Nước hoa Yves Saint Laurent

14 - Nước hoa Tom Ford

24 - Nước hoa Creed

34 - Nước hoa Lanvin

44 - Nước hoa Nina Ricci

5 - Nước hoa Calvin Klein

15 - Nước hoa Thierry Mugler

25 - Nước hoa Donna Karan

35 - Nước hoa Marc Jacobs

45 - Nước hoa Azzaro

6 - Nước hoa Givenchy

16 - Nước hoa Lancome

26 - Nước hoa Elizabeth Arden

36 - Nước hoa Amouage

46 - Nước hoa Robert Piguet

7 - Nước hoa Bvlgari

17 - Nước hoa Ralph Lauren

27 - Nước hoa Prada

37 - Nước hoa Jennifer Lopez

47 - Nước hoa Rochas

8 - Nước hoa Gucci

18 - Nước hoa Avon

28 - Nước hoa Cacharel

38 - Nước hoa Juicy Couture

48 - Nước hoa Caron

9 - Nước hoa Hermes

19 - Nước hoa Carolina Herrera

29 - Nước hoa Cartier

39 - Nước hoa L`Artisan Parfumeur

49 - Nước hoa Antonio Banderas

10 - Nước hoa Giorgio Armani

20 - Nước hoa Kenzo

30 - Nước hoa Chloe

40 - Nước hoa Lolita Lempicka

50 - Nước hoa Aramis
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41 - Nước hoa Annick Goutal
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