
 



este o femeie de afaceri cunoscută și apreciată pentru stilul 
său original. Deși are studii în domeniul dreptului, este 
pasionată de designe-ul vestimentar. În anii 2014-2015, 
a făcut parte din juriului ediției poloneze a programului 
„Project Runaway”. Mai presus de toate, însă, este autorul, 
fondatorul și directorul creativ al casei de modă La Mania, 
aflată sub  Patronajul Onorific al lui Karl Lagerfeld.

Colecțiile sale prêt-a-porter de lux, caracterizate prin 
designul excelent și materialele și finisajele de cea mai înaltă 
calitate, sunt vândute nu numai în Polonia, ci și în cele mai 
mari case de modă din Europa, inclusiv Harrods și Browns 
din Londra, Excelsior din Milano și Matches Fashion.

Ca o femeie modernă, plină de pasiune și angajament față de 
tot ceea ce face, ea își propune întotdeauna să îi determine 
pe ceilalți să își creeze în mod conștient propria imagine. Ea 
știe că cele două elemente necesare pentru atingerea acestui 
obiectiv sunt moda și parfumul - atributele inerente ale femeii 
din noua eră. Acum, în colaborare cu FM WORLD, aceasta a 
proiectat un parfum uimitor care vă va insufla încredere și vă 
va permite să experimentați luxul real.

Descoperă notele atrăgătoare ale parfumului 
PUR E ROYAL PARFUM limited edition by Joanna 
Przetakiewicz și lasă-te sedusă de ele.

JOANNA 
PRZETAKIEWICZ



O NOTĂ DE NONȘALANȚĂ PARIZIANĂ
Parfumul PUR E ROYAL PARFUM – limited edition by Joanna Przetakiewicz combină cele mai 
recente tendințe cu un stil atemporal. Fiecare element este unic - de la notele de parfum alese cu atenție 
la sticluțele unice. 

Un parfum la fel de senzual precum întâlnirea unor îndrăgostiți sub turnul Eiffel. Plin de  
o dulceață fermecătoare și ușoară, intrigă prin notele profunde. Înconjoară-te cu un parfum de neuitat 
plin de pasiune și lasă-te observată de toți cei din jurul tău.



#EraNowychKobiet (Era Noilor Femei) este era femeilor care sunt 
mândre de ceea ce sunt. Sunt femei cu încredere în sine, care sunt 
conștiente de punctele lor forte și de slăbiciunile lor, și sunt blânde cu 
ele înseși și cu cei din jur.  Este era femeilor fericite.

ERA FEMEII NOI
Joanna Przetakiewicz nu este doar o femeie de afaceri, 
independentă și de succes, dar și un observator atent al 
realității contemporare. Mai presus de toate, își dorește 
să sprijine femeile care au nevoie de mai multă înțelegere, 
bucurie și curaj.

În epoca unei vieți online perpetue, cu rețele sociale 
pline de imagini idealizate ale vieții celebrităților, femeile 
își pierd încrederea în sine. În căutarea unor standarde 
inaccesibile, își pierd propria identitate și unicitate. Ritmul 
frenetic al vieții se află, de asemenea, în calea cultivării 
unor relații interpersonale pozitive, deoarece parem să ne fi 
pierdut obiceiul de a avea conversații lungi și sincere. Acest 
lucru adâncește sentimentul de izolare și lipsa de sprijin 
din partea familiei și a prietenilor.

De aceea, Joanna Przetakiewicz a demarat un proiect 
extraordinar - Era Noilor Femei. Printre altele, ca parte 
a proiectului, ea organizează întâlniri cu femei care 
vorbesc despre povestea lor. Într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, acestea nu se rușinează să vorbească despre 
imperfecțiunile, îndoielile sau problemele lor.  Au astfel 
ocazia de a vorbi fără teama de a fi judecate. Joanna 
Przetakiewicz consideră că astfel de întâlniri dau femeilor 
un impuls de a începe să vorbească una cu cealaltă în mod 
deschis.



PURE ROYAL 
LIMITED EDITION  
BY JOANNA 
PRZETAKIEWICZ

198,00 LEI
3960,00 LEI / l 

Tip:  imprevizibil, intrigant,  
  care stârnește dorințe 

Note de parfum:
De vârf:  bergamotă, piersică, zmeură 
De mijloc:  trandafir, iasomie, lăcrămioară 
De bază:  vanilie, mosc, ambră



„Mergând pe urmele femeii moderne, proiectând și creând mereu cu ea în minte,  
o redescopăr mereu. Îmi place frumusețea care vine din combinația  

dintre încrederea în sine, moda și parfumul unei femei”.
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