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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Nước hoa nữ Stella của hãng STELLA MCCARTNEY

8.15

STELLA
STELLA MCCARTNEY
Đang có

Mùi hương
nước hoa

ĐIỂM PERFUMSITA ĐÁNH GIÁ

Hương thơm
Đã có

8.90

Muốn có

Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ
Giới tính: Nữ
Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25
Năm ra mắt: 2003
Nồng độ: EDP
Nhà pha chế: Jacques Cavallier
Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ
Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay
Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu
Phong cách: Nữ tính , Gợi cảm , Quyến rũ

Độ lưu hương
7.10
Độ phổ biến
8.80
Giá
7.80

7.52

ĐIỂM BẠN ĐỌC ĐÁNH GIÁ

So sánh sản phẩm này
Tham khảo tại rao vặt

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Điểm tốt: Một hương thơm quý phái gợi cảm với chai nước hoa được thiết kế tuy đơn giản, nhưng màu sắc khá
bắt mắt và sang trọng. Độ lưu hương của nước hoa khá ổn định
Chưa tốt: Hương thơm có phần không phù hợp với giới trẻ. Mùi hương khá tuyến tính nên có lẽ sẽ không hấp
dẫn được những người yêu thích mùi hương nước hoa phức tạp
Tổng quan: Stella của thương hiệu Stella MacCartney được ra mắt vào năm 2003. Người sáng tạo ra mùi hương
nước hoa này là Jacques Cavallier. Tuy các loại nước hoa có hương hoa hồng hiện nay được cho là cổ lỗ sỉ,
nhưng Stella với phong cách hợp thời trang theo lối cổ điển, đã nổi bật hơn so với các loại nước hoa cùng thời
và thu hút được sự chú ý với sự khác lạ này của nước hoa. Chai nước hoa này thể hiện hình ảnh của Stella,
giống như những sáng tạo của cô, nó vừa thể hiện phong cách cổ điển truyền thống, vừa thể hiện sự hiện đại
vốn có.
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SO SÁNH NƯỚC HOA

ĐÓNG GÓP BÀI VIẾT

Stella của thương hiệu Stella MacCartney được ra mắt vào năm 2003. Người sáng tạo ra mùi hương nước hoa này là
Jacques Cavallier. Tuy các loại nước hoa có hương hoa hồng hiện nay được cho là cổ lỗ sỉ, nhưng Stella với phong cách hợp
thời trang theo lối cổ điển, đã nổi bật hơn so với các loại nước hoa cùng thời và thu hút được sự chú ý với sự khác lạ này của
nước hoa.
Đối với chai nước hoa đầu tiên của hãng, Stella McCartney muốn tập hợp lại những mùi hương mà cô ấy thích. Để tạo
nên phong cách đối lập giữa các mùi hương với nhau, Stella đã pha trộn tinh chất hương hoa đứng đơn lẻ cùng với thành
phần hương hổ phách, một loại hương liệu đại diện cho người yêu của cô ấy. Hương thơm này được đánh giá như là một bài
thánh ca tràn đầy hình ảnh hoa hồng Anh mà những cánh hoa của nó có thể bắt đầu khô héo nhưng mùi hương tỏa ra vẫn
mạnh mẽ. Sự thuần khiết và tự nhiên trong tinh chất hương hoa hồng đã dẫn dắt toàn bộ hương thơm. Để giữ cho mọi thứ
nhẹ nhàng, nước hoa này được kết hợp với hương hoa mẫu đơn và hương quýt hồng. Bên dưới phong cách cổ điển của hương
hoa hồng ẩn chứa sức mạnh của thành phần hương hổ phách. Sâu đậm và gợi cảm là những đặc tính riêng mà dòng nước
hoa này mang đến cho người dùng.
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ĐÁNH GIÁ NƯỚC HOA

XEM THÊM

BÀI VIẾT NƯỚC HOA

XEM THÊM

THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA

XEM THÊM

MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA

XEM THÊM

Cũng giống như những chai nước hoa đầu tiên, từ những năm 1920, chai nước hoa được thiết kế với màu thạch anh tím với
nhiều mặt như một viên ngọc quý.
Chai nước hoa này thể hiện hình ảnh của Stella, giống như những sáng tạo của cô, nó vừa thể hiện phong cách cổ điển
truyền thống, vừa thể hiện sự hiện đại vốn có. Chai nước hoa này sẽ mang đến cho người dùng một cảm giác ngọt ngào và
tuyệt vời cho một buổi hẹn chiều tối. Stella McCartney cho phép bạn khám phá niềm đam mê sẵn có bên trong bạn, trong
khi đó nó vẫn duy trì sự thanh lịch và tinh tế của bạn. Hãy thử xịt nó vào cổ tay của bạn trước khi bạn đến với một cuộc hẹn
lãng mạn hoặc một buổi tối cùng với những người bạn yêu thương, bạn sẽ cảm nhận được những gì mà nó mang lại.
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THÀNH PHẦN MÙI HƯƠNG

Đánh giá

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG

Đánh giá

THỜI GIAN KHUYÊN DÙNG

Thích

Ngày

K-thích

Đêm

Nữ 25-

Xuân

Nữ 25+

Hạ

Nam 25-

Thu

Nam 25+

Đông

ĐỘ LƯU HƯƠNG

Đánh giá

Đánh giá

ĐỘ TỎA HƯƠNG

Rất kém

Rất gần

Kém

Gần

Tạm ổn

Xa

Lâu

Rất xa

Đánh giá

Rất lâu

0 bình luận

0
Thích

Bình luận

Chia sẻ
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0 chia sẻ

636 lượt xem

NƯỚC HOA CÓ THỂ BẠN SẼ QUAN TÂM
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