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Kesäauringon säteet kimmeltävät veden pinnalla, 
Horisontti hohtaa kaukaisuudessa. 
Hetki tuntuu taianomaiselta. 
Rakkaus, joka alkaa tällä hetkellä, ei koskaan pääty. 
 
 

ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    ssssummerummerummerummer – kausituoksu naisille kesäksi 2012 

 
romanttinen     -     valloittava     -     seesteinen 
 
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    ssssummerummerummerummer    kuvaa hetkeä, jolloin aurinko laskiessaan 
valaisee taivaanrannan ja sen viime säteet kimmeltävät meren 
pinnalla.  
 
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    ssssummer ummer ummer ummer avautuu japanilaisen päärynän 
tuoksuvivahteella, sen sydämestä löytyy valkoista pionia ja 
jälkituoksusta lempeä myskinvivahde.  
 
raikas kukkaishedelmäinen tuoksuraikas kukkaishedelmäinen tuoksuraikas kukkaishedelmäinen tuoksuraikas kukkaishedelmäinen tuoksu    
 
Alkutuoksu: Aurinkoinen appelsiininkukka, kupliva sisilialainen bergamotti, japanilainen päärynä 
 
Sydäntuoksu: Huumaava gardenia, valkoisen pionin terälehdet, sininen hyasintti 
 
Jälkituoksu:  Valkoinen myski, tonkapapu, heliotrooppi 
    
    

ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    for for for for men smen smen smen summerummerummerummer – kausituoksu miehille 

kesäksi 2012    
    
viileä     -     raikas     -     rauhoittava 
    
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    for men sfor men sfor men sfor men summerummerummerummer sulkee sisäänsä sen rauhallisen 
ja romanttisen tunnelman, jolloin kesäaurinko kohtaa 
meren pinnan laskiessaan horisonttiin.  
 
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    for for for for men smen smen smen summer ummer ummer ummer avautuu mehukkaalla 
melonilla, tuoksun sydän kätkee sisäänsä orvokin lehtiä ja 
jälkituoksussa tuntuu quaiac-puun aromi.  
 
 
Raikas, vesimäinen Raikas, vesimäinen Raikas, vesimäinen Raikas, vesimäinen fougfougfougfougèèèèrererere----tuoksutuoksutuoksutuoksu    
 
 
Alkutuoksu: Roomalainen kamomilla, mehukas meloni, katajanmarja 
 
Sydäntuoksu: Setrinlehti, mimoosa, hyasintti, orvokin lehdet  
 
Jälkituoksu: Quaiac-puu, meripihka, patsuli, myski 
  



Tuoksujen pullot ja pakkaukset 
 
Sekä ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    summersummersummersummer että ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    for mfor mfor mfor menenenen    summersummersummersummer kuvaavat kaunista kesäistä auringonlaskua. 
Jalokivimäisesti hehkuvat oranssin ja vihreän sävyt niin tuoksupulloissa kun niiden pakkauksissakin 
kuvaavat sitä kiehtovaa hetkeä, jolloin aurinko koskettaa kimmeltävää vettä vaipuessaan horisonttiin. 
 
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    ssssummerummerummerummer  
 
eau de parfum spray 100 ml, suositushinta 63,00 euroa. 
 
ETERNITYETERNITYETERNITYETERNITY    for men sfor men sfor men sfor men summerummerummerummer    
 
eau de toilette spray 100 ml, suositushinta 49,00 euroa 
 
Myynnissä huhtikuussa 2012 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=4567-mfhkmabgdd&l=FI 
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä Eternity summer 2012  
-kesätuoksut. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
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PR- ja tiedotuspäällikkö Anne Sario, puh 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
Markkinointiviestinnän tuottaja Antti Saine, puh 020 91 4605, sähköposti: antti.saine@berner.fi 
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