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Q&A
Lianne Tio
Lianne opende in 1999 als eerste in Nederland een ‘haute parfumerie’:
Lianne Tio Parfums in Rotterdam. Haar boetiek groeide al snel uit tot
een waar parfumwalhalla. Onlangs opende ze La Cour des Parfums, waar een
exclusieve selectie van gedurfde en innovatieve nicheparfums te vinden is.

Wat maakt een niche parfum zo uniek?

Heeft u nog een parfumtip?

Als ik een mooi parfum cadeau

‘Met name de natuurlijke en pure ingre

‘Een parfum is om van te genieten.

wil geven aan een vriendin, hoe kan ik

diënten en hoge concentraties daarvan

Het moet je hart gelukkig maken.

dat dan het beste kiezen?

die in de compositie van zo’n parfum

Als je een parfum draagt dat bij je past,

‘Door je af te vragen waar je vriendin van

zitten. Er moet echt een verschil gemaakt

voel je je zelfverzekerd. Probeer de “inner

houdt. Hoe is ze als persoon? Sprankelt ze?

worden tussen mainstream en niche.

you” te vinden als je de ingrediënten

Is ze elegant of juist rebels? En als je

“Gewone” parfums zijn over het algemeen

ruikt. Wat brengt een parfum er in jou

bij me komt met haar foto kan ik je aan

synthetisch gecomponeerd. En bij een

teweeg? Als een geur je blij maakt, heb je

de hand daarvan verder adviseren.’

nicheparfum zit vaak een persoonlijk

de juiste te pakken.’
Welk parfum moet elke vrouw hebben

verhaal achter de geur van de parfumeur
zelf. Een nichegeur is niet in één of twee

Wat is het ultieme winterparfum?

volgens jou?

maanden in elkaar gezet, daar is vaak een

‘Een chypre geur. Een geur met eikenmos

‘Een poederachtig, elegant parfum.

heel proces aan vooraf gegaan. Er kunnen

en bergamot in combinatie met noten

Dat is en blijft altijd een klassieker.

maanden, soms wel een jaar overheen

van patchoeli en gourmand. Cosy,

En daar hebben we genoeg van in onze

gaan voordat de geur af is. Het componeren

warme geurnoten die je omhullen als

boetiek. Dat is de little black dress

van een nicheparfum is veel complexer.’

een warme jas.’

onder de parfums.’

Hoe help jij iemand een signature scent
te vinden?
‘Door een dialoog aan te gaan, te vragen
welke parfums iemand al gebruikt. Geur is
emotie en tegelijkertijd een statement.
Ik probeer iemand een geur aan te bieden
en te kijken welke emotie het oproept.
Meestal zie je aan de uitdrukking van
het gezicht of je op de goede weg zit.
Door de juiste vragen te stellen komen we
samen tot het parfum dat het beste bij
iemand past.’

Zondig en Zoet
Cardinal betekent letterlijk ‘doodzonde’,
en dit parfum is inderdaad niet te
weerstaan… Narcotiserende tuberoos
gaat verrassend samen met noten van
rijp fruit en dat zorgt voor een fruitige
en bloemige explosie. Een prikkelende
en gedurfde geur, met verzachtende
zijdeachtige noten. Met recht verleiding
in een flesje.
MDCI
Péché Cardinal edp €229 (75 ml)

