
32   |   VI SYNS I ÅHUS VI SYNS I ÅHUS   |   33

SCENTS FOR YOU 
SKAPA DIN EGEN DOFTGARDEROB

Strax innan jul öppnade Scents for You upp dörrarna till Åhus 
nya parfym- och hudvårdsbutik. Eva Nilsson, som är född och 
uppvuxen i Åhus har under många år funderat på detta och 
när möjligheten att ta över Kaxiga Barns gamla lokal på Köp-
mannagatan gavs, så nappade Eva. 

- Jag har varit sugen på detta i många år men sedan ska det 
ju passa i tiden också 
och det gjorde det nu, 
säger hon.

Eva har alltid haft 
parfym som sitt stora 
intresse och hon har 
också jobbat på par-
fymeriet som tidigare 
fanns i Åhus. Efter 
tiden på parfymeriet 
i Åhus jobbade hon 
som VVS-konsult i 
20år samtidigt som 
hon hjälpte sin man med sitt företag. Men Eva kände att hon 
ville jobba med sin stora passion och sökte sig till Parfymeri1 
i Kristianstad där hon jobbade tills de tvingades slå igen. Då 

började Eva jobba i klädesbranschen under två år innan möj-
ligheten att starta sin egen butik i Åhus dök upp.

Eva berättar att hon frågade runt lite för att först se om det 
fanns intresse och behov en parfymbutik i Åhus. Hon började 
sedan sitt arbete redan till midsommar förra året och det har 

varit tufft att få tag 
i parfymer.

- Det har varit 
ett jätteproblem 
att få fatt i varor 
från doftleverantö-
rerna. Som tur är 
har jag fått ett stort 
kontaktnät genom 
åren så det har ändå 
hjälpt mig jätte-
mycket, berättar 
hon.

I butiken finns självklart parfymer då det är hennes stora pas-
sion, men det finns även doftljus och hudvårdsprodukter. Eva 
har lyckats få in märket Sensai vilket hon är oerhört stolt över.

- Dom har ett bonussystem som är knutet till butiken som 

man handlar i. Det gör att jag har kunder från många orter 
utanför Åhus som kommer hit för att handla, berättar hon.

När det gäller parfymer så berättar hon att trenden går mot 
mycket veganskt och unisexdofter. Hon pratar om att man 
ska skapa sin egen doftgarderob.

- Man säger att man ska ha olika dofter för olika tillfällen. 
Det kan vara en doft på fritiden och en annan på jobbet. 
Det kan också vara en doft beroende på sinnesstämning, 
säger hon.

Eva visar som exempel det svenska märket N.C.P. som är 
helt veganskt och har unisexdofter. Det är ett layeringkon-
cept där dofterna är gjorda så att man själv kan blanda dem 
för att få en unik personlig doftkomposition.

- De flesta parfymer samspelar väldigt bra med varandra. 
Det man skall tänka på är att inte mixa parfymer som är 
för lika. Satsa på de som skiljer sig åt, till exmpel, en lätt 
doft med en tung doft, en blommig doft med en läderdoft, 
en citrusdoft med en kryddig doft, en feminin doft med en 
unisexdoft. Då uppstår unika och spännande kombinatio-
ner som kan dofta helt magiskt och sinneskittlande. Har 
man ett par olika dofter av dessa så har man ju sin egen 
doftgarderob och detta ligger helt rätt i tiden, säger Eva.

Hon berättar också att hon har klassiska märke så som 
bland annat Versace. Hon har däremot inte alla märken 
utan har noga valt ut de som hon själv känner för.

- Jag vill ha de anrika dofterna men blanda det med nya 
dofter som man kanske inte hittar i så många vanliga buti-
ker, säger hon.

Eva vill också försöka vända på trenden med näthandeln.
- Jag tror att folk vill handla i butik och få sin parfym 

med sig i en fin påse direkt, säger hon.

Vill du skapa din egen doftgarderop för alla dina olika till-
fällen så rekommenderas ett besök i Åhus egen parfymbu-
tik, Scents for You.

- Doft är den ultimata stilmarkören, subtil, osynlig men 
högst närvarande, avslutar hon 
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