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Lehdistötiedote heinäkuu 2014 
 

 
UUSI VIETTELEVÄ TUOKSU 

 

 
Vuonna 2010 myyntiin tullut Heat on ollut yksi menestyksekkäimmistä 

Beyoncén tuoksuista. Tänä syksynä Beyoncé esittelee uuden tulokkaan Heat 

-tuoksuperheeseensä, Heat Wild Orchid -tuoksun. 

 

 
VIETTELEVÄ TUOKSU 
 
Beyoncé Heat Wild Orchid on houkutteleva, puoleensavetävä tuoksu, joka 

huokuu kiihkeää, naisellista energiaa. Tuoksu on kehitetty yhteistyössä 

Firmenichillä työskentelevän parfymöörin. Honorine Blancin kanssa. Se on 

tuoksu, joka huumaa ja vetää puoleensa. Tuoksun sydämestä löytyy 

perhosorkidea, jolla uskotaan olevan taianomainen, vastakkaista sukupuolta 

kiihottava vaikutus. Perhosorkidean tuoksua ympäröi koukuttava yhdistelmä 

hedelmien, kukkien ja puiden tuoksuvivahteita, jotka yhdessä tekevät tuoksusta 

puoleensavetävän ja unohtumattoman.  

 

Tuoksu avautuu granaattiomenan, kookosveden ja boysenmarjan 

puoleensavetävällä tuoksutriolla.  Tuoksun sydämessä kuusama ja magnolia 

kehystävät perhosorkideaa ja muodostavat yhdessä näyttävän ja rohkean 

kukkaistuoksujen yhdistelmän. Lopuksi jälkituoksun vaalean puun, myskin ja 

meripihkan seksikkäät tuoksuvivahteet lisäävät tuoksuun aistillisuutta. 

 

Alkutuoksu:   Granaattiomena, kookosvesi, boysenmarja 

Sydäntuoksu:  Perhosorkidea, kuusama, magnolia 

Jälkituoksu:   Vaalea puu, myski, meripihka 
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PULLO JA PAKKAUS 
 
Beyoncén Heat -tuoksun alkuperäinen, naisvartalon aistillisia muotoja kuvaava 

lasipullo on tällä kertaa väriltään liilan sävyinen. Pullon kaulaosaa kiertää 

kultainen rengas, johon on painettu Beyoncén nimi. Tuoksukotelo juhlistaa 

perhosorkidean aistillisuutta ja kauneutta. Kukkien kuvia yhdistää niiden välissä 

näkyvä musta organza. Tuoksukotelon viimeistelee kullan värinen logo ja 

suurikokoinen B-kirjain.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUOTEVALIKOIMA  
 
Eau de Parfum 30 ml, suositushinta 31,00 euroa 

Eau de Parfum 50 ml, suositushinta 39,00 euroa 

 

 

Beyoncé Heat Wild Orchid -tuoksu tulee myyntiin elokuussa 2014. 

 

Tuoksun kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11193-gkbajdmijb&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 
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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  

 


