


Bir Mottodan
Hikayeye
Kokunun büyülü dünyasında 
dolaşırken kılavuzunuz; 
BENZ! Tek yapmanız gereken 
kendinizi serbest bırakmak! 
Natural Parfüm sektöründe 
güçlü franchising altyapısı 
ile büyük ailemize katılmak 
isterseniz hemen bize katılın.
www.benzperfume.com



Casablanca.

Hırslı, Kararlı, Şehvetli

“Karanlık notaların tütsülü 
başlangıcıyla dans eden sarhoşluk 
hem kararlı , hem cazibeli, esrarengiz 
sonların, büyülü dokunuşları bir puro 
dumanı gibi yükselecek teninde.“

niche seri benzersiz bir deneyim. Rouge. Narcotic.

Cazibeli, Başdöndürücü, Aşk Dolu Haz Dolu, Mistik, Karizmatik

“Yoğun ve baş döndürücü başlangıç 
cazibesi ile teninizi saracak .Mısır‘ın 
muhteşem çiçeksi grandiflorum 
yasemini ve safran aşk ile 
birleşecek . Sedir ağacının hafif 
odunsu kokusu ile muhteşem uyum 
yakalayan Fas‘ın acı bademi sizi 
sizden alacak .“

“Çiçek ve meyveli bir başlangıç 
dansı üst notalarda bergamot, 
liçi ve şeftali orta notalarında 
yaseminin şakayık ile senfonisi. 
Aşk dolu başlangıç ve hiç 
bitmeyecek ihtiraslı seramoni. 
Yosun ve misk uyumu teninizde
şarkı söyler gibi. . . . Mistik havasıyla 
hayatınıza gizem katacak gibi. . .“

Seduction.

Karakteristik, Sofistike, Elegan

“Romanın güneyinde bulunan 
Monte Circeo‘nun taze ve büyülü 
doğasında elegan bir parfüm. 
İlhamını Tanrıça Circe‘nin şehvetli 
iksirinden çıkan notalardan alan 
SEDUCTION tatlı meyvelerin 
sentezi ve Frenk üzümünün 
marifetli simyası ile teniniz 
sarıyor.“



kadın & erkek parfümü
Benz for men. Tester.

Tester.
Benz for women

250‘den FAZLA FARKLI KOKU ÇEŞİDİ

Benz Hediye &
Kargo Kutuları.

Orjinal Güvenlik 
Bandrolü
Taklit edilemeyen orjinal güvenlik bandrolü;
-Ürünü rakiplerinden ayır ır.
-Ürünün rakiplerinden bir adım önde olmasını 
sağlar.
-Müşteriye ve sat ıc ıya güven verir. 
-Ürünün global eksende tanındığ ının en önemli 
göstergesidir.



difüzör oda kokusu
Special.

Powder.

Forest Fruits.

Sandal Wood.

Mango.

Büyüleyici meyve ve çiçek 
notalarıyla harmanlanan 
özel kokusuyla, evinizin 
atmosferini benzersiz bir şekilde 
değiştirmenizi sağlayacak .

Saf ve masum pudra kokusu 
duyularınızı nazikçe uyandırırken, 
yaşadığınız mekâna da huzur 
verir.

Eşsiz ağaçların kokusunu içeren 
zengin aroması dinlendirici ve 
canlandırıcı bir atmosfer sunarken 
size sadece anın tadını çıkarmak 
kalır.

Rahatlatıcı , sakinleştirici özelliği 
ve hoş kokusu ile yaşam 
alanlarınızı terapi alanlarına 
çevirecek sandal ağacı perilerine 
kapılarınızı aralayın. 

Egzotik meyvelerin en coşkulusu 
mango ile bulunduğunuz ortamı 
neşelendirin!



sprey oda kokusu
Special.

Powder.

Forest Fruits.

Soft touch.

Ocean.

Büyüleyici meyve ve çiçek 
notalarıyla harmanlanan 
özel kokusuyla, evinizin 
atmosferini benzersiz bir şekilde 
değiştirmenizi sağlayacak .

Saf ve masum pudra kokusu 
duyularınızı nazikçe uyandırırken, 
yaşadığınız mekâna da huzur 
verir.

Orman meyvelerinin mis gibi 
kokusu ve canlandırıcı notalarla 
eşsiz buluşması kendinizi her an 
özel hissettirecek .

Soft Touch ile gün boyu temiz ve 
ferah hissedeceksiniz.

Okyanus esansları sayesinde 
deniz ve doğanın esintisini ev ve 
yaşam alanlarınıza taşıyın…



kadın & erkek body splash

Sensual.
Zarif misk ve benzoin karışımı 

ile bütünleşen vanilya tatlılığının, 
karamel bir aroma birleşimi. . .

Love rouge.
Sakayık çiçeği, vanilya orkidesi ve 
mor çarkıfelek meyvesinin baskın 
ve feminen notaları cezbediciliği 

ile şaşırtacak .

Fearless.
Kehribar, deri, odunsu notaların 
paçuli ile cesur ve karizmatik 

birleşimi ile tanışın.

Pretty Women.
Turunç ve kontrast yaratan 

yaseminin, çekici odunsu notalarla 
buluşması hayranlık uyandırıcı .

Monarch.
Aromatik narenciye, odunsu pudra 

ve vanilyanın erkeksi notalarla 
büyüleyici birleşimi…

King boy.
Gayak ağacı, gri amber ve 

paçulinin ultra-erkeksi birleşimini 
keşfedin.



Keratin
Etkili

Keratin
Etkili

Keratin
Etkili

saç parfümü
Hair star.

Hollywood.

Lotus.
Paçuli, yasemin, portakal çiçeği, 
pralin, frenk üzümü ve baharda 
ilk açan başlangıçların sembolü 
manolya birleşiminden oluşan 
eşsiz bir koku…

Taze çiçeklerin keten ve odunsu 
tonlarla kadınsı birleşimi olan 
“Hollywood” kokladığınız andan 
itibaren etkisi alt ına alacak…

Keratin, epidermisin yüzey tabakasının ve deri 
uzantılarının (saç, vücut kılı, tırnaklar) temel bir 
proteinidir. Koruyucu rolü vardır ve UV ışınları gibi dış 
etkenlere karşı savaşır. Keratin saç telinin sağlığı için 
gereklidir.

Elma, şeftali, kavun, frezya, 
mimoza, ylang ylang notalarının 
çekici ve orijinal birleşimi.



Eau de cologne
Fig Blossom.
Sıcacık ve benzersiz aromalarıyla 
güneşte olgunlaşmış leziz 
incirlerin, çarpıcı ve zengin 
kokusunu gün boyu yanınızda 
taşıyın. 

Powder.
Saf ve masum pudra kokusu 
duyularınızı nazikçe uyandırır…

Jasmine.
Bir kolonyadan beklediğiniz 
serinliği hafif ama dikkat çekici 
yasemin kokusuyla getirir.

Special.
Büyüleyici meyve ve çiçek 
notalarıyla harmanlanan özel 
kokusuyla, bulunduğunuz yerin 
atmosferini hoş bir şekilde 
değiştirmenizi sağlayacak .

Lemon.
Tazeleyici kokusuyla limon, sinir 
sistemini rahatlatır, stresi azaltır 
ve konsantrasyonu artırır.

Ice.
Su notalarının teninize 
dokunduğunu hissedeceğiniz 
eşsiz bir deneyim…



antibakteriyel kolonyalar Limon kolonyası.

100ml 250ml50ml

Dokunduğumuz birçok yüzeyde bulunan bakterileri yok ederken, ferahlatıcı ve hoş kokulu bir etki bırakır.



otomobil kokuları.
Mango.
Egzotik meyvelerin en coşkulusu 
mango ile arabanızdaki ortamın 
kokusuna neşe katın!

Sandal Ağacı.
Rahatlatıcı , sakinleştirici özelliği 
ve hoş kokusu ile aracınızı huzur 
dolu bir alana çevirecek sandal 
ağacı kokusu keşfedin.

Orman Meyveleri.
Orman meyvelerinin mis gibi 
kokusu ve canlandırıcı notalarla 
eşsiz buluşması kendinizi her an 
özel hissettirecek .

Special.
Büyüleyici meyve ve çiçek 
notalarıyla harmanlanan özel 
kokusuyla, bulunduğunuz yerin 
atmosferini hoş bir şekilde 
değiştirmenizi sağlayacak .

Pudra.
Saf ve masum pudra kokusu ile 
duyularınızı nazikçe uyandırın.





30 M2 ve üzeri alanda uygulamaya uygun olup, 400K ve 
üzeri nüfusa sahip bölgelerde önerilmektedir.

15 M2 ve üzeri alanda uygulamaya uygun olup, 200K ve 
üzeri nüfusa sahip bölgelerde önerilmektedir.Exclusive. Platinum.



15 M2 ve üzeri alanda uygulamaya uygun olup, 200K ve 
alt ı nüfusa sahip bölgelerde ve ilçelerde önerilmektedir.

Alışveriş merkezleri gibi alanlarda uygulamaya uygundur.Silver. Kiosk.




