
Det franska doftproffset 
Christa Moreau Soucaille 

driver Scent Corner, en online 
doftdestination för den som vill 
hitta en originell doft. Hon reser 
världen runt och handplockar nya 
dofter, och alla märken hon jobbar 
med stödjer fair trade och den 
lokala ekonomin.

– Det finns en 
stor mångfald i par-
fymvärlden och det 
vill jag visa. I dag 
har vi 12 märken 
från 9 olika länder, 
bland annat Indien 
och Kenya. Jag star-
tade Scent Corner 
för alla som vill ha 
något speciellt, mer 

medvetet och mer meningsfullt, 
berättar hon. 

Inför sommaren tipsar hon om 
att vi gärna ska välja krispiga, frä-
scha dofter med exotiska inslag. 

– Citrus är ett måste på somma-
ren eftersom det är så fräscht. Exo-
tiska blommor och frukter är 
också idealiskt eftersom de 
för tankarna till sommar 
och lycka. 

Att hitta sin nya favorit-
parfym är – med tanke på 
det gigantiska utbudet – 
inte det lättaste. Börja för-
siktigt med att spraya dof-
ten på en pappersremsa.

– Papper funkar när du 
testar nya parfymer. Om 
du sedan verkligen gillar 

en parfym så är det bäst 
att testa den direkt på 
huden. Vi har alla 
olika hudtyp, och 
samma parfym kan 
skilja sig väldigt 
mycket beroende 
på vem den sprayas 
på, säger Christa 
Moreau Soucaille. 

Din kroppstem-
peratur kommer 
också att hjälpa parfy-
men att utvecklas och 
det gör att du upptäck-
ter nya nyanser. 

– Håll det väldigt enkelt. 
Välj en doft som kanske 
påminner om ett fint minne 
eller som ger dig självkänsla. 
Man ska inte välja en doft 
bara för att man gillar märket 
eller för att doften är trendig 
just nu. 

Mycket handlar om vad man 
är bekväm med, så välj en parfym 
som är så nära dig själv som möj-
ligt. Christa Moreau Soucaille lik-
nar en parfym vid en kärlekshis-
toria:

– Skillnaden är att med par-
fym får man ha flera kärlekar på 
en gång. ●

Bara för att en doft luktar fantastiskt 
på kollegan så betyder det inte att 
den är en fullträff för dig också.  
Så här hittar du doften för dig!
AV JENNY THORELL   FOTO: THINKSTOCK

Christa  
Moreau  
Soucaille, 
doftproffs.

Hitta din  
perfekta  
sommardoft!
•

 Sommarens 
Christas personliga sommarfavorit 
Humboldt Patagonia av Fueguia är en 
fräsch och tropisk parfymolja i roll on-flaska. 
Doften är en mix av citrus och passions-
frukt, pris 750 kronor/ 15 ml,  
scentcorner.com.

 nya väldofter   
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En söt, fräsch doft med en bland-
ning av blommor och frukter. Det 
är Daisy Eau So Fresh i ett nötskal, 
edt 695 kr/75 ml.

Tipsen som gör dig näsvis
● Parfym är något personligt. Köp 

aldrig en ny doft stressad, utan ta 
dig tid. Det är bra att testa parfy-
men under en dag så att du vet 
att den är rätt för dig.

● Vissa är väldigt lojala mot sin 
parfym och bär alltid samma så 
att det blir som en signaturdoft. 
Andra vill ändra sin parfym efter 
säsong. En del byter beroende 
på tillfälle och ser parfym som en 
modeaccessoar. Så länge man 
låter parfymen spegla sitt humör 

så finns det inga rätt eller fel! 
● Testa en doftolja. Har du torr hud 

försvinner ofta doften från parfy-
mer snabbt. En olja sitter längre 
och den räcker också längre än 
en parfym i sprayform. Koncentra-
tionen gör att man får samma 
intensitet med mindre mängd. 

● Gnugga inte in parfymen, då 
förstörs en del av doftmolekyler-
na.

● Hårparfymer är ett nytt alternativ 
till vanliga parfymer. Flera märken, 

Dior och Chanel bland annat, 
har lanserat Hair Mists. Men du 
kan förstås även ta en dutt av 
din vanliga doft i håret. Fördelen 
är att doften sitter kvar längre 
där än på huden. För en mildare 
doft: spraya i hårborsten innan 
du drar den genom håret.

● Tumregeln är att ju mer koncen-
trerad en doft är, desto längre 
sitter den. En ren parfym sitter i 
uppemot 7 timmar, en eau de 
parfume (edp) i 5 timmar och 
en eau de toilette (edt) i 3 tim-
mar.

Att doftshoppa på semesterresan 
hör sommaren till. Vår guide hjälper 

dig att hålla rätt kurs!
AV VIVVI ALSTRÖM

12 nyheter  
för alla näsor

Nya sommarversionen av Flowerbomb – La Vie 
en Rose – har ett hjärta av ros, jasmin och orkidé. 
Från Viktor & Rolf, edt 575 kr/50 ml.

En riktig tändvätska! Det vill Eros Pour 
Femme från Versace vara. En passione-
rad, erotisk doft med blomsterackord och 
sandelträ. Pris edp: 890 kr/50 ml.

Vitt te, liljekonvalj och kashmirträ – Untold 
Eau Fraîche är flirtig och förförisk. Från 
Elizabeth Arden, edt 565 kr/50 ml.

L’Eau är en energisk doft med 
apelsin och ingefära. Från 
Biotherm, EdT 440 kr/100 ml.

Tänk dig en solnedgång vid Medelhavet! Så 
doftar Sunset in Salina. Med bland annat fresia 
och apelsinblom. Från Dolce & Gabbanas Light 
Blue-serie. Edt 730 kr/50 ml.

Grönt te kommer 
starkt! Green Tea från 
Yves Rocher är en lätt 
doft med inslag av 
skog och citrus, 
199 kr/100 ml.

Aqva Divina är Bvlgaris nya juvel. 
Doften är en hyllning till varm, sol-
kysst hud som stigit upp ur ett salt 
hav. Hög lyxfaktor. Pris: Edt 695 
kr/40 ml.

Nu finns Stella McCartneys par-
fym med bulgarisk ros i en ny, lätt-
are variant -  Stella Eau De Toilette. 
Pris: 695 kr/50 ml.

Gillar du rena, friska dofter? Då kanske nya 
Summer Sun från Clean är doften för dig. Den 
är livlig och lekfull med noter av clementin, 
enbär och musk. Edp 499 kr/60 ml.

Varm och exotiskt doft med 
kokosmjölk, gardenia och 
vanilj. Mycket doft för peng-
arna! EdP Vanille Monoï från 
Les Senteurs Gourmandes 
kostar 495 kr/100 ml.

Syrligt uppfriskande grape möter pas-
sionsfrukt och söt vanilj i L’Eau d’Issey 
Summer, edt 620 kr/ 100 ml.

Utsätt inte doften för  
värme och solljus så håller 
den längre! Livslängden på 
en doft varierar från ett år 

och uppåt. Längst håller lite 
tyngre, orientaliska dofter 
medan lätta citrusdofter 

bryts ner snabbast. 

Psst!
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