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VIP LIFE -kausituoksut 

 
Syksy on hyvä aika aloittaa ja kokea uusia asioita. Miltä tuntuisi olla VIP ja 
hemmotella itseään luksuksella, menemättä kuitenkaan liiallisuuksiin? Espritin VIP 
LIFE –kausituoksut vievät mukanaan ylellisen luksuselämän tunnelmaan, pitämään 
hauskaa ja nauttimaan tummenevista syksyn illoista ja öistä.  
 
VIP Life for Her. Ei mitään liikaa, ainoastaan yksinkertaista tyylikkyyttä. Tuoksu 
avautuu riemukkaasti sointuvalla bergamotilla, huumaavalla mustaherukalla ja 
kirpeällä raparperilla. Alkutuoksu tuo mieliin kuulaan, raikkaan syysaamun 
ensimmäisten yöpakkasten jälkeen. Sydäntuoksun paahteinen lämpö muodostuu 
vastustamattomasta litsi-hedelmästä, joka yhdistyy naisellisen ruusun ja huumaavan 
ylang ylangin kanssa. Aistillinen jälkituoksu on yhdistelmä viettelevää patsulia, 
houkuttelevaa vetiveriä ja huumaavaa vaniljaa.  
 
VIP Life for Him. Itämainen, hienostuneen miehekäs tuoksu, jossa mausteena 
täyteläisiä metsäisiä tuoksuvivahteita. Nautinto alkaa raikkaalla ja piristävällä 
sekoituksella bergamottia ja greippiä, joille makeutta antaa häivähdys omenamehua. 
Sydäntuoksussa klassinen laventelin tuoksu sekoittuu aniksen, muskottipähkinän ja 
mausteisen neilikan kanssa. Jälkituoksussa lämmin vanilja korostaa tuoksun 
aistillisuutta. 
 
VIP Life -tuoksupakkaukset 
Esprit VIP Life –tuoksupakkauksissa hehkuvat pimeneviä iltoja valaisevat kirkkaat 
valot. Sekä tuoksupullot että niiden pakkaukset noudattavat Esprit Life –tuoksujen 
henkeä, ne ovat elegantteja ja tyylikkäitä. Esprit VIP life –tuoksupakkauksissa on 
mukana myös juhlatunnelmaan sopivaa iloa ja riemua. Naisten tuoksun värikoodi on 
musta ja violetti, miesten tuoksun musta ja turkoosi. Myös pullojen muoto noudattelee 
klassista Esprit Life –tyyliä: pitkä ja kapea tuoksupullo naisille, neliönmuotoinen, 
tukeva tuoksupullo miehille. Tuoksujen sävyt täydentävät värimaailmaa, naisten 
tuoksu on väriltään vaalean violetti ja miesten vaalean turkoosi. 
 
ESPRIT VIP Life – VIP-tunnelmaa syksyn juhliin. 



TUOTEVALIKOIMA 
 
VIP Life for her 
Tuoksun luoja Olivier Pescheux Givodanilta 
Eau de Toilette  30 ml, suositushinta 25,00 euroa 
 
VIP Life for him 
Tuoksun luoja Benoist Lapouza Fragrance Ressourcesilta 
Eau de Toilette 30 ml, suositushinta 25,00 euroa 
 
ESPRIT VIP Life –tuoksut tulevat myyntiin lokakuussa 2009. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cartId=486 
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-nettisivustomme mediaosioon. Mediaosion 
käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, p. 0207 91 4322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@berner.fi. 
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ESPRIT 

VIP LIFE 
 
 
 

The excitement of the VIP Life at night. A different, contemporary, colourful 
take on the ESPRIT spirit. Accessible luxury for the winter 2009 season. 
 
 
 
VIP Life for Her 
Created by Olivier Pescheux of Givaudan 
Eau de Toilette, 15ml and 30ml 
Shimmering Shower Gel, 75 ml 
 
VIP Life for Him 
Created by Benoist Lapouza of Fragrance Ressources 
Eau de Toilette, 30ml and 50ml 
Revitalising Shower Gel, 75ml 
 
Packaging by Jour d’Été 
 
Advertising agency: Out of the Box 
 
Available: 
 
 
 
 
 

For more information, please contact: 
(Name of press attaché/agency) 

(Address) 
(Tel/Fax/e-mail) 
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