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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Nước hoa unisex Eau Duelle của hãng DIPTYQUE

7.95

EAU DUELLE
DIPTYQUE
Đang có

Mùi hương
nước hoa

ĐIỂM PERFUMSITA ĐÁNH GIÁ

Hương thơm
Đã có

9.35

Muốn có

Nhóm nước hoa: Hương cay nồng phương đông
Giới tính: Unisex
Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25
Năm ra mắt: 2010
Nồng độ: EDT/EDP
Nhà pha chế: Fabrice Pellegrin
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, Thu, Đông
Phong cách: Quyến rũ , Gợi cảm , Tính tế

Độ lưu hương
7.36
Độ phổ biến
7.40
Giá
7.70

7.52

ĐIỂM BẠN ĐỌC ĐÁNH GIÁ

So sánh sản phẩm này
Tham khảo tại rao vặt

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Điểm tốt: Nước hoa có hai loại nồng độ khác nhau, bạn có thể lựa chọn loại cho phù hợp với sở thích của mình.
Độ lưu hương của cả hai nồng độ đều rất ổn định
Chưa tốt: Hương thơm có phần tỏa hương sát cơ thể, có phần không phù hợp với giới trẻ. Mùi hương có phần
thiên về nữ tính hơn so với nam tính
Tổng quan: Nước hoa Eau Duelle của thương hiệu Diptyque là một loại hương nước hoa Phương Đông cay nồng
dành cho cả nam lẫn nữ. Phiên bản EDT của chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2010 và phiên bản EDP
được tung ra vào 2013. Người sáng tạo ra mùi hương này chính là Fabrice Pellegrin. Với Eau Duelle, Diptyque
lại một lần nữa tận dụng hương thơm của Va-ni, tuy có phần khô cằn nhưng lại rất gợi cảm.
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BẠN ĐỌC ĐÁNH GIÁ

CHIA SẺ PERFUMISTA.VN

SO SÁNH NƯỚC HOA

ĐÓNG GÓP BÀI VIẾT

Nước hoa Eau Duelle của thương hiệu Diptyque là một loại hương nước hoa Phương Đông cay nồng dành cho cả nam lẫn nữ.
Phiên bản EDT của chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2010 và phiên bản EDP được tung ra vào 2013. Người sáng tạo
ra mùi hương này chính là Fabrice Pellegrin. Với Eau Duelle, Diptyque lại một lần nữa tận dụng hương thơm của Va-ni, tuy
có phần khô cằn nhưng lại rất gợi cảm.
EDT
Mùi hương của nước hoa mở ra với một hương vị tươi mát và nồng nàn của cây bách xù, bạch đậu khấu và tiêu hồng. Phong
vị lôi cuốn của cây bách xù đã đạt đến một tầm cao mới với các hương thơm của cây bách và dấu tram. Hương vani trở nên
nổi trội hơn trên một lớp hương nên nhẹ nhàng nhưng cũng có phần u ám, tạo ra một hương ngọt, và đậm đà hương phấn
cho hương thơm ở giữa giai đoạn tỏa hương. Khi kết thúc hương vị ngọt ngào có pha lẫn hương khói được hình thành nhờ
vào tổ hợp của hương vani Pháp và long diên hương.
EDP
Phiên bản EDP được xem là một cách diễn giải khác về mùi hương, với các hương chủ đạo được củng cố và gia cố thêm.
Phiên bản này thể hiện nhiều cá tính hơn, táo bạo hơn, nồng nàn và dai hơn. Ở đây, hương vani Pháp đã được đổi thành
hương vani bourbon của Madagascar, khiến cho mùi hương đậm đà và sâu lắng hơn ngoài ra còn kết hợp với hương của vỏ
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ĐÁNH GIÁ NƯỚC HOA

XEM THÊM

hạt vani. Và trên hết, hương trầm hương và hổ phách mạnh mẽ khiến cho hương thơm của vani hoàn thiện hơn với đặc tính
hoang dã và mang âm hương của da thuộc.
Chai nước hoa hình chữ nhật được làm bằng thủy tinh trong suốt và được dán nhãn trắng đen, có phác họa một cung điện
theo phong cách phương đông được bao quanh bởi một dòng sông. Chai nước hoa còn có một chiếc nắp đen hình trụ đi
kèm. Ở một số phiên bản, chai nước hoa có hình dáng bo tròn. Sự khác biệt giữa hai phiên bản EDT và EDP chính là EDT sử
dụng nhãn hiệu màu trắng với hình vẽ và chữ viết màu đen, và phiên bản EDP thì ngược lại.
Eau Duelle là một chai nước hoa unisex thể hiện được tính hòa hợp của vani và gia vị, và cũng như giữa nam và nữ giới.
Nước hoa này chắc chắn sẽ làm vui lòng bất cứ ai ao ước có một chai nước hoa mang hương vani với một chút gì đó khác lạ.
Hương thơm không quá ù lì hoặc dẫ dãi mà hấp dẫn theo một chiều hương mới lạ hoàn toàn.

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

Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

0 chia sẻ

417 lượt xem

BÀI VIẾT NƯỚC HOA

XEM THÊM

THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA

XEM THÊM

MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA

XEM THÊM

NƯỚC HOA CÓ THỂ BẠN SẼ QUAN TÂM

Musc Ravageur

Spiritueuse Double

Meharees

The Architects Club

Vanille

NƯỚC HOA CÙNG HÃNG

Philosykos

L'Ombre Dans L'Eau

Eau Duelle

Tam Dao

Do Son

Volutes

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

Oyedo

34 boulevard Saint

Eau Rose

Eau Lente

Olene

Eau des Sens

Germain

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

DIPTYQUE

Link nhanh

Link nhanh

+ Perfumista.vn

+ Perfumista.vn

+ Thế giới nước hoa

+ Thế giới nước hoa

+ Thương hiệu nước hoa

+ Thương hiệu nước hoa

+ Bài viết nước hoa

+ Bài viết nước hoa

+ Nhà pha chế nước hoa

+ Nhà pha chế nước hoa

Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

Tải Perfumista.vn App

Kết nối với Perfumista.vn

Bảo vệ tác quyền nội dung

Copyrights © 2015-2017 Perfumista.vn perfume social - All Rights Reserved - do not copy anything without prior
written permission. Please read the Terms of Service and Privacy policy.
Perfumista® Inc, Hochiminh city, Vietnam

Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

