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Tuoksu miehelle, joka ottaa asioiden hoidon omiin käsiinsä 

Joskus asiat sujuvat parhaiten, kun hoitaa ne itse. Tämä on 

ajatus aromaattisen Tabac Original Craftsman  

-tuoksun takana. Tuoksun, joka huokuu päättäväisyyttä, intoa 

ja innostusta. Se luotiin toiminnan miehille, jotka ottavat 

tarvittaessa silmää räpäyttämättä asioiden hoidon omiin 

käsiinsä. Miehille, jotka haasteita kohdatessaan käärivät 

rennosti hihansa ja hoitavat hommat itse, mieluummin, kun 

antavat ne muiden käsiin. Miehille, jotka tekevät kaikkensa 

rakkaittensa eteen, mutta seuraavat yhtä intohimoisesti omia kiinnostuksen kohteitaan. Tuoksu on 

kunnianosoitus suositulle Tabac Original -tuoksulle, joka on edustanut kiistatonta maskuliinisuutta 60 

vuoden ajan. Tabac Original Craftsman -tuoksu tarjoaa raikkaan tuoksuvaihtoehdon klassikkotuoksulle 

virkistävillä, eloisilla tuoksuvivahteillaan. 

Miehekäs, dynaaminen raikkaus erottaa Tabac Original Craftsman -tuoksun selkeimmin alkuperäisestä 

Tabac Original -tuoksusta. Tuoksun inspiraationa on toiminut käsityöläisten ammattitaito, jossa luotetaan 

laatuun, kestävyyteen ja perinteisiin valmistusmenetelmiin. Tabac Original Craftsman rakentuu pitkille 

perinteille, joissa Tabac Original -tuoksu on yhdistänyt maskuliinisuuden klassisen tyylikkääseen tuoksuun jo 

1950-luvulta lähtien. Selkeästi erottuvine, virkistävine tuoksuvivahteineen Tabac Original Craftsman -tuoksu 

edustaa nykyaikaista, maanläheistä miesten tuoksua ja antaa oman modernin lisänsä Tabacin 

tuoksuportfolioon.  

Tabac Original Craftsman on ajaton, selkeästi aromaattinen miesten tuoksu, joka kiinnittää aluksi huomion 

virkistävällä yhdistelmällä sitrusvivahteita ja pippuria. Modernin lämpimän vivahteen tuoksulle antaa 

aistillinen tonkapapu, jota jälkituoksun puiset ja nahkaiset tuoksuvivahteet täydentävät. Tuoksulle 

ominainen raikkaus on saatu aikaan makean, muuta hapokkaan greipin, eloisan bergamotin ja virkistävistä 

ominaisuuksistaan tunnetun kallisarvoisen kurjenpolven tuoksuvivahteiden avulla. 

Alkutuoksu: Greippi, bergamotti, mustapippuri 

Sydäntuoksu: Laventeli, kurjenpolven öljy, tonkapavut 

Jälkituoksu: Vetiver, patsuli, nahka 

 

Pakkaus 

Tabac Original Craftsman -tuoksun pakkaus muokkaa perinteitä niitä kunnioittaen. Klassisesta Tabac 

Original -tuoksusta tuttu amforan muotoinen pullo istuu tavallistakin paremmin käteen. Pullon 

mattapintainen, viimeistelemättömän tuntuinen pinta saa miehen tarttumaan siihen. Yksinkertainen 

mustan ja punaisen värinen logo korostaa vastakohtaisuutta harmaaseen pulloon.  



Moderni väriteema toistuu tuoksupullon pahvikotelossa, jossa harmaan eri sävyt korostavat Tabac Original 

Craftsman -tuoksun dynaamista voimaa. 

Tuotevalikoima: 

Eau de Toilette Natural Spray 50 ml, suositushinta 28,50 euroa 

After Shave Lotion 50 ml, suositushinta 14,30 euroa 

After Shave Lotion 150 ml, suositushinta 31,80 euroa 

Deodorant Stick 75 ml, suositushinta 12,60 euroa 

Deodorant Spray 200 ml, suositushinta 12,60 euroa 
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