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CALVIN KLEIN 

Kuuma jännite väreilee ilmassa.  

Siihen sekoittuu kiihkoa, joka  

on täynnä toiveita ja odotuksia. 

 

ck one RED -tuoksu  

Naisten tuoksu 

Houkutteleva – provosoiva – viettelevä  

Tuoksuperhe: Koukuttava hedelmäiskukkainen tuoksu 

ck one RED -naistentuoksussa on uudenlaista raikkautta. Se on energinen tuoksu, mutta samalla uskalias ja 

intensiivinen. 

Alkutuoksun mehukas, raikas vesimeloni ja orvokin lehdet yhdistyvät herkulliseksi hedelmäiseksi 

tuoksuvivahteeksi, joka houkuttelee etenemään pidemmälle. Sydäntuoksun naiselliset, viettelevät 

kukkaisvivahteet saavat lämpöä, vetovoimaa ja aistillisuutta jälkituoksun valkoisesta meripihkasta, patsulista ja 

pehmeästä myskistä.  

Alkutuoksu:  Mehukas vesimeloni 

Sydäntuoksu:  Virkistävät kukkaistuoksut 

Jälkituoksu:  Pehmeät myskin tuoksut 

 

Miesten tuoksu 

Rohkea – energinen – viettelevä  

Tuoksuperhe: Virkistävä, aromaattinen, metsäinen 

ck one RED -miestentuoksu avautuu herkullisen, mehukkaan aasialaisen päärynän vivahteella, jota raikkaan 

tuoksuiset aldehydit piristävät. Sydäntuoksussa seksikäs mokan tuoksu sekoittuu kirpeän raikkaisiin 

mustapippurin ja inkiväärin tuoksuvivahteisiin. Haitilainen vetiver, pehmeä tonkapapu ja houkutteleva myski 

muodostavat tuoksulle aistillisen, seksikkään jälkituoksun. 

Alkutuoksu:  Virkistävä punainen päärynä 

Sydäntuoksu:  Täyteläinen mokan tuoksu 

Jälkituoksu:  Aistillinen vetiver 

 

  



Pullo ja pakkaus 

Tuoksut on pakattu perinteiseen ck one -lasipulloon, jolle modernin ilmeen antaa uusi punainen, teollisen 

näköinen ck one -logo. Särmää uusi logo saa c-kirjaimen häivytetystä kaariosasta. Punaiseen koteloon 

pakattu naisten tuoksupullo on kirkasta lasia ja sitä koristaa punainen metallikorkki. Mustaan koteloon 

pakattu miesten tuoksupullo taas on väriltään savunharmaa ja myös siinä on punainen metallikorkki. 

 

Tuotevalikoima: 

ck one RED for her  EdT 50 ml, suositushinta 36,10 euroa 

ck one RED fo her EdT 100 ml, suositushinta 51,00 euroa 

ck one RED for him EdT 50 ml, suositushinta 36,10 euroa 

ck one RED for him EdT 100 ml, suositushinta 51,00 euroa 

 

Calvin Kleinin ck one RED –tuoksu tulee myyntiin elokuussa 2014. 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11074-fkjmidifll&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

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

Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

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

 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan 

tarpeet. Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut 

kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, 

Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia 

kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, 

philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valkoimaan kuuluvat myös 

Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. 

www.berner.fi/kulutustavarat  


