
Lehdistötiedote heinäkuu 2014 

Playboy Fragrances esittelee uudet Playboy #generation -tuoksut miehille ja 

naisille 

 

Playboy #generation -sukupolven elämässä ystävillä, hauskanpidolla ja juhlimisella on tärkeä osa. 

Playboyn vastustamattomat uutuustuoksut ovat saaneet innoituksensa diginatiiveista nuorista, joille 

kaupungin yö on täynnä mahdollisuuksia. Hauskojen iltojen kokemukset ja parhaat valokuvat jaetaan 

verkossa.  

 

Playboy #generation For Him 

Playboy #generation For Him -miestentuoksu on virkistävä 

tuoksucocktail, jonka alkutuoksu koostuu ananaksesta, 

bergamotista ja mausteisesta kanelista. Sydäntuoksussa yhdistyvät 

tonkapavut, laventeli ja samettiset puut. Mokkanahan ja setripuun 

vivahteet täydentävät modernin, maskuliinisen tuoksukokemuksen. 

Tuoksun on suunnitellut Givaudanin parfymööri Alexandra Kosinski. 

 

Playboy #generation For Her 

Playboy #generation For Her -naistentuoksu on pirskahteleva, 

leikkisä ja sensuelli tuoksu, joka avautuu sekoituksella mandariinia, 

vaaleanpunaista pippuria ja kirsikkaa. Kukkaishedelmäinen 

sydäntuoksu on yhdistelmä jasmiinin terälehtiä, orvokkia ja 

vadelmaa. Viettelevän jälkituoksun muodostavat setripuu, 

kermainen santelipuu ja samettinen myski. Tuoksun on suunnitellut 

IFF:n parfymööri Juliette Karagueuzoglou.  

 

Pakkaus älypuhelinten maailmasta 

Playboy #generation Eau de Toilette -tuoksut myydään tyylikkäissä pakkauksissa: miestentuoksussa 

mustasta taustasta erottuvat turkoosit, siniset, vihreät ja violetit kuviot, ja naistentuoksun pakkauksen 

värimaailman muodostavat punainen, pinkki, oranssi ja keltainen. Pakkausten kuviot ovat saaneet 

innoituksensa älypuhelimen näytöstä. Molempia pakkauksia korostaa myös Playboyn ikoninen tunnus 



sinisenä tai korallinvärisenä. Itse pullo toistaa miesten tuoksussa pakkauksen ulkonäköä, naisten tuoksun 

pullo taas on trendikkään korallinvärinen.   

 

Tuotetiedot             

Playboy #generation For Him 

Eau de Toilette 50 ml, suositushinta noin 15,00 euroa 

Deodorant Body Spray 150 ml, suositushinta noin 5,80 euroa 

Deodorant Stick 53 ml, suositushinta noin 6,00 euroa 

Suihkugeeli 250 ml, suositushinta noin 3,50 euroa 

 

Playboy #generation For Her 

Eau de Toilette 30ml, suositushinta noin 15,00 euroa 

Deodorant Body Spray, suositushinta noin 5,00 euroa 

 

Tuotteet ovat myynnissä elokuussa 2014. 

 

Yhteystiedot 

BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
 
Kuvausnäytteet: 

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

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11237-kfceelgdfk&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 

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  
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