


ДЖОАННА ПЖЕТАКЕВИЧ 

вона відома своїм оригінальним стилем і цінується 
за неймовірний клас бізнес-леді. Вона є юридичним 

радником, пристрасним модельєром. У 2014-2015 
роках вона очолювала журі польського видання 

програми Project Runway. Перш за все, вона є 
творцем, засновником і креативним директором 

модного дому La Mania, яким опікується сам Карл 
Лагерфельд. 

  
Її розкішні колекції prêt-a-porter, які відрізняються 

чудовим дизайном, якісними матеріалами та 
оздобою, продаються не тільки в бутіках у Польщі, а 

й у найбільших будинках моди в Європі, у тому 
числі в Harrods і Browns в Лондоні, Excelsior в 

Мілані і Matches Fashion. 
  

Як сучасна жінка, сповнена пристрастю та віданістю 
всьому, що вона робить, вона завжди допомагає 

іншим створити свій власний неповторний образ. 
Вона знає, що для цього необхідні мода і аромат – 
незмінні атрибути нової сучасної жінки. Тепер, у 

співпраці з FM WORLD, вона розробила 
приголомшливий аромат, який додасть вам 

впевненості і подарує відчуття справжньої розкоші. 
  

Відкрийте для себе захоплюючі акорди парфумів 
PURE ROYAL із лімітованної серії від Джоанни 

Пжетакевич і закохайтеся в них без пам'яті. 



НОТИ БЕЗТУРБОТНОГО ПАРИЖУ 
  

Парфуми PURE ROYAL із лімітованної серії 
від Джоанни Пжетакевич є поєднанням 
новітніх тенденції з позачасовим стилем. 

Кожен елемент унікальний - починаючи з 
скрупульозно відібраних нот аромату, 
закінчуючи унікальним флакончиком. 

  
Чуттєві парфуми, як зустріч закоханих під 

Ейфелевою вежею. Наповнені шармом 
солодкуватості та легкості вони інтригують 
своїми глибокими акордами. Загорніть себе 

незабутнім ароматом пристрасті і ви нікого не 
залишите байдужим. 



ЕРА НОВИХ ЖІНОК 
  
Джоанна Пжетакевич – це не тільки 
незалежна та успішна бізнес-леді, а й також 
людина, яка з почуттям високої 
відповідальності відноситься до сучасних 
реалій. Перш за все, вона хоче підтримати 
жінок, які потребують більше розуміння, 
радості і мужності. 
  
В епоху постійного життя в Інтернеті, де 
можна спостерігати за ідеалізованим життям 
знаменитостей в соціальних мережах, жінки 
втратили впевненість у собі. Бажаючи стати 
подібними до недосяжних моделей, вони 
втрачають свою власну ідентичність та 
унікальність. Шалений ритм життя також не 
покращує людські відносини, а це означає, що 
практика довгих, чесних бесід майже зникла. 
Це поглиблює почуття самотності і 
відсутність підтримки близьких та рідних. 
  
Саме тому Джоанна Пжетакевич почала 
великий проект - епоху нових жінок. В межах 
даного проекту вона організовує, серед 
іншого, зустрічі з жінками, які розповідають 
свої історії. У атмосфері взаєморозуміння їм 
не соромно говорити про свої недоліки, 
сумніви, проблеми. Вони мають можливість 
говорити, не побоюючись оцінювання. 
Джоанна Пжетакевич вважає, що такі зустрічі 
є важливим імпульсом для відкритої розмови 
між собою. 

#EraNowychKobiet - це ідея жінок, які 
пишаються тим, ким вони є. 

Жінки, які впевнені в собі, які, знаючи свої 
переваги і недоліки, дивляться один на 

одного добрим оком. Це ера щасливих жінок. 



ПАРФУМИ PURE ROYAL 
лімітована серія від 
Джоани Пжетакевич 

 
 
 
  

Характер: зачаровуючий, 
інтригуючий, пробуджуючий 

бажання 
  

Ноти аромату:  
 

Верхні ноти: бергамот,  
персик, малина 

Ноти серця: троянда, жасмин, 
конвалія травнева 

Базові ноти: ваніль, мускус, амбра 



«Йдучи за сучасною жінкою, я проектую та творю з 
думкою про неї, я завжди відкриваю її заново. Я дивуюся 

красі, що народжується від романтики жіночої 
впевненості у собі, моди та аромату" 


