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môj parfum

ZAVOŇALA NÁM KOŽA NA KOŽI
Osobný parfumový šatník sme tentoraz
budovali aj z menej tradičných vôní.
Denný i večerný parfum si totiž vyberala
žena z kreatívneho priemyslu – Alexandra
Harmathová-Madrová, ktorá vedie
slovenskú odevnú značku Donna Rosi.

Špecialistka na parfumy Sára Petrášová
(vľavo) prezentovala parfumy ALEXANDRE
HARMATHOVEJ-MADROVEJ,
ktorú očarili až štyri vône.

atmosféru hoci aj tibetského
kláštora,“ opisuje Sára Petrášová.
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KOŽA NA KOŽU
Alexandra si ako prvú prikladá k nosu Skin to Skin,
takzvanú koženú vôňu, ktorá sa
nedávno zaradila do top desať parfumov sveta. „Fíha, neuveriteľné. Ako
sa to vôbec dá namiešať?“ komentuje fascinovane. „Páči sa mi to,
hoci neviem, či by som to vedela nosiť,“ zhodnotí. „Táto
patrí k tým rafinovanejším,
existujú aj také, ktoré by ste
takmer nerozoznali od koženej aktovky,“ smeje sa parfumérka. Dnes sa parfumy
evokujúce kožu namiešavajú
zo syntetických látok, kedysi sa
však získavali priamo zo živočíšnej kože, ktorá sa aj na tri mesiace
ponorila do tuku. A ten dokázal nasať
jej vôňu.
Ako druhá sa dostáva k slovu
(teda k nosu) Amour Nocturne
alias Nočná láska. „Už podľa
názvu som vedela, že to bude
pekné,“ usmieva sa naša klientka. „Tú zvláštnosť jej dodávajú tóny múčneho dreva
z afrického stromu a pikantný kosatcový koreň,“ dopĺňa
parfumérka.
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a nie som ľahký zákazník. V parfumérii zvyčajne dokážem s istotou ukázať len na to, čo mi nevonia,“
priznáva hneď na úvod dnešná klientka Sáry Petrášovej, jedinej Slovenky, ktorá vyštudovala slávnu parfumérsku školu vo francúzskom Versailles.
A k tomu s úsmevom pridáva i ďalšie svoje drobné
„výstrednosti“: významnú rolu u nej vraj zohrávajú flakóny, a to až natoľko, že raz si jeden parfum vybrala výlučne podľa toho. Intuícia však nesklamala – flakón skrýval
nemenej podmanivú vôňu. A ešte čosi: jej aktuálny večerný parfum je vraj pánsky.

CHUŤOVKY OD TVORCU VÔŇOVÝCH
POHĽADNÍC
Sára Petrášová len spokojne pritakáva: „Ale to všetko
je úplne normálne. A delenie parfumov na mužské
a ženské je obyčajný predsudok.“ A keď Alexandra Har-
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ULAHODIŤ VÔŇOU

» SÚ PARFUMÉRI, KTORÍ ANI NEROBIA VÔNE, ALE VÔŇOVÉ POHĽADNICE. MAJÚ SCHOPNOSŤ SKVAPALNIŤ
EMÓCIU, DOSTAŤ DO FLAKÓNU HOCI AJ ATMOSFÉRU
TIBETSKÉHO KLÁŠTORA. «
mathová-Madrová doplní, že s výnimkou príliš ťažkých
a sladkých parfumov je i pri dennom parfume otvorená
akejkoľvek vôni, ktorú si okolie nevšimne skôr ako ju samotnú, parfumérka sa usmeje: „Vy ste vzorový klient.“
Ide sa na to. Prvá voľba padne na dva parfumy francúzskej značky L´Artisan. Sú šarmantné, nevtieravé, no zároveň oba z nich voňajú „inak“, rafinovanejšie než bežné
parfumy: jednoducho „niečo“, čo si nemôže dovoliť človek
v každej brandži, tá módna je však výnimkou. „Táto značka má navyše jedného z najlepších parfumérov na svete. On ani nerobí vône,
ale vôňové pohľadnice. Má schopnosť
skvapalniť emóciu, dostať do flakónu
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Čuchové bunky Alexandry potešia
ešte vône z jej obľúbeného
Provensálska, „ortodoxné“
i pre západný trh vytvorené
arabské vône. A napriek tomu, že ide o parfumy z najvyššej triedy, naša klientka
úprimne hodnotí, že voňajú
„socíkovsky“ či ako Hoffmanove kvapky.
Posledný zo skúšaných parfumov nesie názov Ananda.
„Veľmi príjemná. Túto si viem
na sebe predstaviť najlepšie,“
nadchýna sa manažérka Donna Rosi. „Patrí k tým vôňam,
ktoré dokážu podľa mňa
takmer bez výnimky ulahodiť
aj okoliu.“ A to je rozmer, ktorý nie je pri parfumoch vôbec

VÝSLEDOK
1. Ananda
Najpríjemnejší a najnositeľnejší zo všetkých skúšaných parfumov. Príjemný,
nekonﬂiktný.
2. Amour Nocturne
Túto vôňu by som si ako
jedinú z týchto troch nechala na večer. Je príjemná
a zároveň zaujímavá, úplne
iná ako všetky vône, čo
som doteraz poznala.
3. Skin to Skin
Je naozaj zvláštna,
no veľmi originálna.
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