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Jardin Bohème is an enchanting olfactory 
journey to a sensual, mysterious, and preci-
ous bohemian garden. With all its numerous 
delightful scents of sweet blossoms, fresh 
greenery and lush fruits - it lures you into the 
vibrant suspense of exploring the unexpec-
ted beauty in every corner. From a pure and 
fascinating dawn to the charming warmth 
during day and the splendid and opulent 
nocturnal fascination, Jardin Bohème invi-
tes you to encounter the versatile facets of a 
captivating bohemian garden.
The Jardin Bohème Fragrance Collection 
tells the olfactory love story of two people 
that caught sight of each other at Jardin Bo-
hème. From the very first romantic glance 
to an incredible alluring tension and the ul-
timate passionate encounter – until a strong 
emotional connection called love unveils. 
The Fragrance Collection enhances these 
beautiful moments and enchanting feelings 
with five fine distinctive scents. 

Start nu een betoverende reis naar de 
sensuele, mysterieuze en kostbare geuren van 
de Boheemse tuin met Jardin Bohème. Adem 
de heerlijke geuren van zoete bloesems, fris 
groen en weelderig fruit in – Jardin Bohème lokt 
je naar levendige spanning en onverwachte 
schoonheid. Van een pure en fascinerende 
zonsopgang tot de charmante warmte van 
het middaguur en weelderige, nachtelijke 
fascinatie. Ontdek de veelzijdige facetten van 
een Boheemse tuin in bloei.

De Jardin Bohème Fragrance-collectie vertelt 
het olfactorische liefdesverhaal van twee 
mensen die elkaar ontmoette in de boheemse 
tuin van Jardin Bohème. Vanaf de eerste 
romantische blik tot een verleidelijke spanning 
en een gepassioneerde ontmoeting – tot een 
sterke, emotionele verbinding genaamd liefde 
ontstaat. De Jardin Bohème-collectie versterkt 
deze mooie momenten en betoverende 
gevoelens met vijf onderscheidende geuren.



Eau de Parfum
€ XX,XX
50 ml
(€ XX,XX/100 ml)

 Sparkling like an elusive touch.
 Precious like a bright bouquet.
 Romantic like love at first sight.

Sprankelend als een ongrijpbare aanraking.
Kostbaar als een weelderig boeket.
Romantisch als liefde op het eerste gezicht.

Eau de Parfum
€ 42,99
50 ml



Gentle like a soft touch. 
Tender like a longing glace.
Enchanting like a warm breeze.

Gentle like a soft touch. 

Eau de Parfum
€ XX,XX
50 ml
(€ XX,XX/100 ml)

Delicate like a sweet memory.
Irresistible like tempting femininity.
Joyful like fresh summer blossoms.

Eau de Parfum
€ XX,XX

50 ml
(€ XX,XX/100 ml)

Delicaat als een zoete herinnering.
Onweerstaanbaar als verleidelijke sensualiteit.

Vrolijk als frisse zomerbloesems.

Eau de Parfum
€ 42,99

50 ml

Liefl ijk als een zachte aanraking.
Teder als een verlangende blik.
Betoverend als een warme bries.

Eau de Parfum
€ 42,99
50 ml



Mysterious like an evoking adventure.
Mesmerizing like an intriguing aura.
Radiant like flowers in the sun.

Eau de Parfum
€ XX,XX
50 ml
(€ XX,XX/100 ml)

Warm like an exotic summer night.
Wild like a sensual kiss.

Passionate like a burning desire.

Eau de Parfum
€ XX,XX

50 ml
(€ XX,XX/100 ml)

Zwoel als een warme zomeravond.
Wild als een sensuele kus.

Gepassioneerd als een brandend verlangen.

Mysterieus als een lonkend avontuur.
Betoverend als een intrigerende uitstraling.
Stralend als bloemen in de zon.

Eau de Parfum
€ 42,99

50 ml

Eau de Parfum
€ 42,99
50 ml


