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PALUU PERUSASIOIHIN 

Simply You, Espritin uusi tuoksuduo 

 
 

Rakkaustarina. Yksinkertainen, luonnollinen ja aito. “Rakastan Sinussa kaikkea. Ulkonäköäsi, 

ajatustapaasi. Huumorintajuasi. Tapaa, jolla huolehdit elämän tärkeistä asioista, rentoa, 

vaistonvaraista tyyliäsi. Rakastan Sinua. Tahdon …VAIN SINUT.” SIMPLY YOU.  

Mies ja nainen, joita suuri rakkaus yhdistää. Rento, herkkä ESPRIT-tunnelma. Luottamusta itseensä ja 

toisiinsa. Tyyli, joka perustuu itseluottamukselle ja saa ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi ja 

näyttämään hyvältä. Hillitty, rento, yksinkertainen … ja rakastunut. 

 

Naisten SIMPLY YOU -tuoksu avautuu tangeriinin ja bergamotin kirpeän raikkaalla yhdistelmällä, 

jolle neroli antaa pehmeyttä ja ilmavuutta.  Tuoksun herkän kukkaisessa sydämessä yhdistyvät 

heliotroopin, appelsiininkukan ja puuterimaisen orriksen vivahteet, joista tulee mieleen rakkaan 

hellä kuiskaus. Lopuksi hyväilevän pehmeät, metsäiset myskin tuoksut antavat tuoksulle naisellista 

tyylikkyyttä ja mystistä aistillisuutta. 

 

Miesten SIMPLY YOU -tuoksu huokuu luonnollista vetovoimaa avautumalla raikkailla bergamotin ja 

sitruunan tuoksuilla, joita mustapippuri maustaa. Seuraavaksi tulevat esiin muskottipähkinän, salvian 

ja kurjenpolven tuoksuvivahteet, joiden kevyt mausteisuus kuvaa hyvin ESPRIT-tyyliä. Patsulin 

hienostunut täyteläisyys ja setripuu täydentävät tuoksun perusolemusta, jolle bentsoe-hartsi antaa 

aistillista lämpöä. 

 

Tuoksuduo on pakattu kahteen tyylikkääseen, selkeälinjaiseen koteloon. Naisten kotelo on sävyltään 

herkän roosa ja miesten hillityn harmaa. Oman tyylikkään lisänsä pakkauksille antavat niitä 

koristavat ohuet raidat. Tuoksun nimi on painettu metallinsävyiseen laattaan pakkausten etuosaan 

ja kummankin pakkauksen etuosaa kiertää metallinhohtoinen kehys. Naisten pakkauksessa sävy on 

kullanhohtoinen roosa ja miesten harjattu hopea. Tuoksupullojen muoto toistaa pakkausten 

yksinkertaista, tyylikästä teemaa.  Pullot ovat hyvin minimalistisia ja niiden kiiltävät, 

metallinhohtoiset korkit toistavat pakkausten sävyjä. Myös tuoksupullojen edustaa koristaa 

metallilaatta, johon tuoksun nimi on painettu.  

 



Tuotevalikoima: 

Simply You for Women  Eau de Toilette 30 ml, suositushinta 26,00 euroa 

Simply You for Men Eau de Toilette 30 ml, suositushinta 26,00 euroa 

 

Simply You -tuoksut tulevat myyntiin lokakuussa 2012. 

 

 

Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä Esprit Simply You  

-tuoksuduo. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
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