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“Luodessani Killer Queen -tuoksua oli mielessäni vahva, itsevarma, 
voimakastahtoinen nainen. Toivoin voivani siirtää juuri nämä 

ominaisuudet tuoksuuni, ominaisuudet, jotka toisivat esiin naisen sisäisen 
voiman.” 

Katy Perry 

Leikkisä ja uskalias. Katy Perryn taiteellinen näkemys soveltaa sääntöjä ja rikkoo 

perinteisiä malleja eloisasti ja omaperäisesti. 

Killer Queen by Katy  

Uusi, lumoava tuoksu, joka ilmentää Katy Perryn kapinahenkeä ja  

tapaa heittää tavanomaisuudet romukoppaan. 

Tuoksu 

Killer Queen on koukuttava tuoksu, joka lumoaa, houkuttaa ja herättää huomiota. 

Tuoksun on luonut Laurent Le Guernec IFF:ltä. 

“Tuoksun inspiraationa toimi kukonharjakukka. Sen täyteläisen kukkaistuoksun 

lisäksi inspiroiduin sen syvänpunaisesta väristä ja kukinnon kuninkaallisen viitan 

mieleen tuovasta samettimaisesta pinnasta”, kertoo Laurent Le Guernec. 

Alkutuoksu 

Metsämarjat 

Tumma luumu 

Bergamotti 

 

Sydäntuoksu 

Kukonharjakukka 

Sambac-jasmiini 



2 
 

Sateenkaari-plumeria 

Jälkituoksu 

Cashmeranpuu 

Patsuli 

Nestemäinen praliini 

 

Parfymööri: Laurent Le Guernec, IFF 

Pullo 

Pullo on saanut inspiraationsa kuningattaren valtikasta. Hienostuneen, jalokiven 

muotoisen pullon värisävyinä ovat kuninkaallinen punainen ja kulta. Ne antavat 

pullolle tyylikkään, seksikkään ja ylellisen ilmeen. Monikulmaiseksi hiottu pullo 

lepää rennosti kyljellään, kuten yksittäinen, kuningattarelle tarkoitettu arvokas 

jalokivi. Pullon kuninkaallista ilmettä korostaa kruunumainen korkki, johon on 

kiinnitetty Katy Perryn leikkimielisyyttä kuvaava vaakuna –  

kuninkaalliset kissat, nuottiavain, sydämet ja tikari.  

Pakkaus 

Punaista väriä on kautta aikojen pidetty kuninkaille kuuluvana voiman ja 

vahvuuden värinä. Siksi se oli ilmiselvä valinta Killer Queen -tuoksupakkauksen 

väriksi. Pakkauksen pinta tuo mieleen topatun valtaistuimen ja sitä reunustaa 

kuninkaallisesta viitasta tuttu kärpännahkakuvio. Leikkimielisyyttä pakkaus saa 

siihen painetuista kullanvärisistä kruunuista. Tuoksukotelon etuosaan painettu 

Katy Perryn nimikkovaakuna ja logo henkivät arvostusta ja hienostuneisuutta.  
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Mainos 

Tuoksun mainoksen on kuvannut kuuluisa muotikuvaaja Tim Walker ja ohjannut 

ohjaaja Jonas Akerlund. Killer Queen mainoksista välittyy Katy Perryn sisimmästä 

löytyvä kaksijakoisuus: hän on erittäin naisellinen ja samalla täynnä 

epäsovinnaiselta tuntuvaa voimaa. Mainoksista käy ilmi myös Katyn kapinallisuus. 

Hän esittää siinä voimakastahtoista ja itsepäistä kuningatarta, joka uhmaa 

perinteitä ja valloittaa valtaistuimen myrskyn lailla. 

Own the Throne! 
Parfymööri: Laurent Le Guernec, IFF 

Tuoksun pakkaus: Katy Perry yhdessä Lutz Herrmannin kanssa 

 

Tuotevalikoina 

Katy Perry Killer Queen Eau de Parfum 50 ml, suositushinta 42,00 euroa 

Katy Perry Killer Queen Eau de Parfum 30 ml, suositushinta 32,00 euroa 

Katy Perry Killer Queen Royal Body Lotion 200 ml, suositushinta 12,00 euroa 

 

Tuoksu tulee myyntiin syyskuussa 2013 

Tuoksun kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=8031-hljbkaijhl&l=FI  

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

Maria Ovaskainen, puh: 0207 91 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 


