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MARC JACOBS 
DAISY DREAM 
Tuoksu Daisy-tytölle, joka uskaltaa unelmoida 
 
Päivänkakkarat ja ääretön sininen taivas antoivat inspiraation Marc Jacobsin uusimalle tuoksulle 
DAISY DREAM. Tuoksulle, joka on eteerinen, viaton ja vapaa. Se haastaa Daisy-tuoksun rennon, 
haaveksivan tyylin esittelemällä uuden nuorekkaan, henkevän ja romanttisen Daisy-persoonan. 
DAISY DREAM tuoksussa heijastuvat tyylikkyys ja naisellisuus sekä Marc Jacobsin tapa 
yhdistellä erilaisia yksityiskohtia toisiinsa. Yhdessä nämä muodostavat raikkaan version 
alkuperäisestä Daisy-tuoksusta. 
 
Pullo ja pakkaus 
 
DAISY DREAM tuo herttaisen lisän Marc Jacobsin 
tuoksuperheeseen uudentyyppisellä tuoksupullolla. Tyylikkäästi 
muotoillun pullon pyöreitä olkapäitä koristaa herkkä pitsimäinen 
päivänkakkarakuvio. Kirkkaan lasipullon läpi kuultaa 
tuoksunesteen taivaansininen sävy. Pullon hopeanväristä korkkia 
ympäröi päivänkakkarakuvio. 
Taivaansininen teema toistuu tuoksun pakkauksessa, jota 
reunustaa päivänkakkaraketju. 
 
Pullo on suunniteltu yhteistyössä Marc Jacobsin kanssa, samoin 
tuoksun pakkaus. 
 
Tuoksu 
 
Kevyt ja ilmava DAISY DREAM kuuluu kukkaishedelmäisiin tuoksuihin. Alkutuoksussa voi erottaa 
mustaherukan, raikkaan greipin ja mehukkaan päärynän herkät tuoksuvivahteet. Sydäntuoksu 
koostuu täyteläisestä, naisellisesta jasmiinista, litsi-hedelmästä ja sinisestä visteristä. Pehmeä 
jälkituoksu syntyy vaaleista puista, myskistä ja kookosvedestä. 
 
Alkutuoksu:  Mustaherukka, greippi, päärynä 
Sydäntuoksu: Jasmiini, litsi-hedelmä, sininen visteri 
Jälkituoksu: Valkoiset puut, myski, kookosvesi 

 
Parfymööri: Alberto Morillas, Firmenich.  
Marc Jacobs ja Ann Gottlieb ovat olleet mukana kehittämässä tuoksua. 
 
Tuotevalikoima: 
 
Eau de Toilette spray 30 ml, suositushinta 42,00 euroa 
Eau de Toilette spray 50 ml, suositushinta 57,00 euroa 
 
Marc Jacobsin DAISY DREAM -tuoksu tulee myyntiin elokuussa 2014. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
 
 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11221-aihljciedk&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 valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, 
BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi/kulutustavarat  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


