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Beyond Forever, uusi dynaamisen elegantti tuoksu  

David Beckhamilta 
 

 

David Beckhamin uusin tuoksu Beyond Forever huokuu selkeää 

maskuliinisuutta. Se on saanut innoituksensa halusta toteuttaa unelmiaan 

sekä päättäväisyydesta ja intohimosta tehdä kaikkensa niiden toteutumisen 

eteen. 

 

David Beckham on jalkapallolegenda, tyyli-ikoni ja hyväntahdonlähettiläs. 

Hänen innostuksensa ja omistautumisensa kulloiseenkin tehtävään voi aistia 

Beyond Forever -tuoksun ytimestä.  “Jokainen, joka on tehnyt lujasti töitä 

saavuttaakseen unelmansa, tietää miltä se tuntuu”, sanoo David Beckham. 

“Intohimo ohjaa kaikkea tekemistäni ja pidän huolta siitä, että minulla on aina 

uusi päämäärä, jota kohti pyrin. Mielestäni on tärkeää tuntea rakkautta 

tekemiään asioita kohtaan ja keskittyä saavuttamaan päämääränsä.” 

 

David Beckhamin uusimman tuoksun luojana toimi Natalie Lorson Firmenichiltä. Hän on yksi alan 

tämän hetken tunnetuimmista parfymööreistä. Hän kuvaa Beyond Forever -tuoksua seuraavasti: 

“Tuoksu on omistettu elegantille, modernille miehelle, joka ei pelkää kohdata uusia haasteita, olipa 

kyse urheilusta, rakkaudesta tai elämästä.” 

 

 

Uskalias ja tyylikäs tuoksu 

 

Beyond Forever -tuoksu kuvaa tavoitteiden saavuttamista yhdistämällä houkuttelevuuden 

tyylikkyyteen. Tuoksun mausteinen alku koostuu muskottipähkinästä, sekä elemin ja bergamotin 

raikkaista vivahteista. Sydäntuoksussa on karismaattista miehekkyyttä, jossa orvokin tuoksu 

sekoittuu ikikukan yksilölliseen tuoksuun. Raikas saniaisen tuoksu tasapainottaa tätä yhdistelmää. 

Jälkituoksun patsulista, nakaisista tuoksuvivahteista ja vetiveristä koostuva metsäinen 

tuoksuvivahde antaa tuoksulle mystisen ja elegantin vivahteen. 

 

 

  



 

 

Ikikukan yksilöllinen tuoksuvivahde 

 

Ikikukka on tuoksuteollisuudessa käytetty erityinen tuoksuvivahde. Sen hedelmäisessä, 

aromaattisessa tuoksussa on mukana pähkinäisyyttä sekä hunajan ja tupakan tuoksuvivahteita. 

Ikikukka antaa tuoksulle intensiteettiä ja tyylikkyyttä.  

Ikikukka valittiin tuoksuun myös sen edustaman pysyvyyden takia ja siksi, että se edustaa 

parhaiten David Beckhamin ajattelutapaa. Vaikka kukan poimiikin, eivät sen kukinnot koskaan 

kuole. Tai, kuten Natalie Lorson asian esittää: 

 

“Ikikukan käyttö tässä tuoksussa oli minulle itsestään selvää. Jopa sen jälkeen, kun kukka on 

poimittu, sen kirkkaan keltaisten kukintojen väri ei koskaan haalene. Pidän tästä ajatuksesta. Se 

kuvaa hyvin David Beckhamin rohkeutta ja päättäväisyyttä. Miestä, joka on aina ja ikuisesti valmis 

uskomaan unelmiinsa ja mahdollisuuksiin niiden toteuttamiseen.” 

 

 

BEYOND FOREVER -tuotevalikoima 

 

Beyond Forever eau de toilette 40 ml  Suositushinta 28,30 euroa 

Beyond Forever after shave 60 ml   Suositushinta 28,30 euroa 

Beyond Forever deodorant stick 75 g  Suositushinta 16,20 euroa 

 

Myynnissä: 

Elokuussa 2016 

 

Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=17013-hfldffjfcj&l=FI 

 

Uusimmat tiedotteemme: 

https://www.berner.fi/uutishuone/ 
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