
Jual Parfum GUE, Unik dan Orisinal, 

Penemuan Terbaru di Dunia Parfum 

 

Apa yang paling disukai dari sebuah parfum? Tentu saja wangi yang dihamburkannya 

sehingga mampu membuat penampilan kita lebih meyakinkan dan menarik. Orang yang 

berada di sekitar kita pun merasa senang saat menghirup aroma wangi yang bersumber 

dari tubuh kita. 

Masalahnya, kebanyakan parfum dibuat secara massal sehingga wanginya pun seragam. 

Meski berlabel parfum branded, namun jika aromanya sama maka tidak dapat 

menggambarkan sisi personal penggunanya.  

Seperti diketahui, setiap orang memiliki perbedaan. Mulai dari perbedaan aspek fisik, 

tingkah laku, hingga kepribadian. Oleh karenanya, wangi-wangian yang dipakai pun 

seyogyanya harus mampu menunjukkan karakter diri.  

Beruntung sekarang sudah ada parfum GUE. Parfum ini merupakan produk 

revolusioner yang unik dan orisinal. Sebab dibuat secara custom berdasarkan diri 

pemesan. Parfum diracik berdasarkan tanggal lahir, golongan darah, serta jenis kelamin 

pemesan.  

Dengan teknologi yang dimilikinya, identitas pemesan akan diterjemahkan menjadi 

komposisi parfum terbaik yang bersumber dari 12 bibit serta 144 turunannya. Walhasil, 

parfum yang dihasilkannya pun mewakili identitas pribadi pemesan.  

Hal ini sangat menarik. Pasalnya, belum pernah ada parfum yang dibuat dengan cara 

semacam ini. Dulu ketika kita memakai parfum bermerek sama dengan teman misal, 

maka aroma wangi yang tercium akan sama. Namun sekarang, sejak ada parfum orisinal 

GUE ini, setiap orang memiliki aroma wanginya sendiri.  

Parfum GUE dibuat dari fine perfume sekelas eau de perfume sehingga menjadi parfum 

berkualitas dan tahan lama. Walau sudah disemprotkan berjam-jam lalu, wanginya 

tidak mudah menghilang.  



Produksi parfum custom ini ditangani oleh ahli parfum berpengalaman. Untuk standar 

produksinya pun sudah mengantongi sejumlah sertifikat, seperti ISO 9001 : 2008 

Certificate No 1015QBA10 dan Good Manufacturing Practices (GMP) Report No 

150601126201. Hak ciptanya pun sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, soal mutu 

parfum ini tidak perlu diragukan lagi dan dijamin legal.  

Yang lebih penting, tentu parfum yang dihasilkan dibuat secara personal. Khusus untuk 

setiap pemesannya akan memiliki parfum tersendiri yang orisinal dan berbeda dengan 

pemesan lainnya. Artinya, ketika misal Anda bertemu dengan sesama pengguna parfum 

GUE, wanginya akan tetap berbeda. Sebab pembuatannya didasarkan pada identitas 

personal pemesan.  

Ada beberapa jenis parfum GUE terbaik yang perlu Anda ketahui, yaitu tipe gold, 

platinum, dan diamond. Untuk parfum GUE gold memiliki komposisi 30 persen 

fragrance yang wanginya bisa bertahan antara 5 sampai 7 jam. Untuk tipe yang lebih 

tinggi, Anda bisa memesan parfum GUE platinum yang memiliki komposisi 50 persen 

fragrance dan mampu bertahan dalam 8 sampai 12 jam. Untuk versi tertinggi parfum 

orisinal ini adalah tipe diamond yang memiliki komposisi 100 persen fragrance dan 

mampu awet wanginya antara 16 sampai 24 jam.  

Dengan demikian, cukup sekali Anda menyemprotkannya, maka wanginya akan awet 

sampai seharian. Berkat teknologinya yang unik, tidak mengherankan jika parfum ini 

merupakan satu-satunya di dunia yang diracik berdasarkan biodata pemesan.  

Hingga sekarang, sudah ribuan orang memesan parfum online ini. Banyak yang suka 

dengan wanginya karena memang bersumber dari karakter personal. Baik pria maupun 

wanita cocok menggunakan parfum ini untuk makin menguatkan citra khas dan 

kepribadian diri Anda. 

 Jadi, yuk order sekarang juga parfum GUE dan rasakan wangi khas bakal menyebar dari 

diri Anda. Jangan kaget jika nantinya banyak orang bisa mengenal Anda cukup dari 

wangi parfumnya. Sebab parfum ini diracik by custom order secara khusus buat Anda! 

 

 


