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VIP-KOHTELUA 

Playboy esittelee ensimmäisen tuoksuduonsa: Playboy VIP 
 

 
Jet set -elämää Playboy-tyyliin. Upeita juhlia, 
odottamattomia tilanteita, ehdotonta luksusta. 
Playboy VIP -tuoksuduo avaa ovet VIP-elämään. 
Ylelliset juhlat ympäri maailmaa, yksityiset limusiinit 
ja ykkösluokan VIP-elämäntyyli ovat vain 
suihkauksen päässä… 
 
Viettely on peli, jota ainoastaan todelliset playboyt 
uskaltavat pelata. Se on peli, jonka he myös 
odottavat voittavansa. Olipa kyseessä mies tai 
nainen, VIP-juhlat muodostavat pelille täydellisen 
pelikentän. Ei pidä siis jäädä seisoskelemaan jonon 
hännille, vaan suihkauttaa päällensä Playboy VIP  

-tuoksua ja hankkia siten pääsylippu Playboy-maailmaan, jossa villeimmätkin unelmat 
toteutuvat. Playboy VIP -tuoksut huokuvat aistillisuutta ja tyylikkään muodikasta asennetta. 
Koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua, kun aloittaa pelin. 
 
Playboy VIP For Him -tuoksu miehille 
Vastustamattoman puoleensavetävä ja tyylikäs, Playboy VIP -mies on aina oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. Hän on kuin kotonaan villeissä juhlissa. Playboy VIP For Him  
-tuoksu kuvaa hyvin tämän miehen maskuliinista tyyliä ja vetovoimasta persoonallisuutta. 
Tuoksu, joka on yhtä epäsovinnainen ja viettelevä kuin käyttäjänsä. 
 
Alkutuoksun vaikuttava raikkaus koostuu bergamotin ja raparperin vihreistä 
tuoksuvivahteista, joille ripaus rommin mausteisuutta antaa välitöntä vetovoimaa. Alun 
raikkaus jatkuu sydäntuoksussa vesimäisen tuoksuvivahteen ja mehukkaan omenan 
tuoksuyhdistelmällä. Aromaattinen laventeli antaa tuoksulle uudenlaisen miehekkään 
kukkaisvivahteen, jota yksikään nainen ei voi vastustaa. Tuoksun persoonallisuus tulee esiin 
sen aistillisessa jälkituoksussa, jossa valkoisen suklaan ja tonkapavun herkullisia 
tuoksuvivahteita korostetaan santelipuulla. Lopputuloksena on mieleenpainuva 
tuoksukokonaisuus, joka kiihottaa aisteja viettelevällä tyylillään. 
 
Playboy VIP For Her -tuoksu naisille 
Tyylikäs ja ylellisyyttä rakastava Playboy VIP -nainen huokuu flirttailevaa aistillisuutta. Tässä 
säkenöivässä naisessa on sitä jotain, jota yksikään mies ei voi vastustaa. Playboy VIP For 
Her -tuoksu korostaa hänen naisellisuuttaan virkistävällä tuoksukokonaisuudella, jossa 
erilaiset kukkaistuoksut ja kuplivat tuoksuvivahteet kiehtovat ja yllättävät. 
 
Playboy VIP For Her avautuu mandariinin virkistävillä ja mehukkailla tuoksuvivahteilla, joita 
appelsiininkukan herkkä tuoksuvivahde ja täyteläinen pioni pehmentävät. Viettelevä omena, 
herkulliset punaiset hedelmät ja aistillinen heliotrooppi yhdistyvät kiehtovaksi 
sydäntuoksuksi. Lopuksi hienostunut myski, persoonallinen santelipuu ja aistillinen 
cashmeran muodostavat kestävän, houkuttelevan jälkituoksun. Tuoksu on suunniteltu 
naisille, joilla on ylellinen maku ja jotka haluavat itselleen tyyliinsä sopivan täysin 
vastustamattoman tuoksun. 
 
  



VIP-tyyli 
VIP-henkilöt pukeutuvat aina täydellisiin asukokonaisuuksiin, ja sama tyylikkyys ympäröi 
myös Playboy VIP -tuoksuja. Koskaan ei nimittäin voi tietää, missä kuvaajat vaanivat… 
Kannattaa siis pukeutua siten, että on valmiina astumaan valokeilaan. Playboy VIP  
-tuoksupullot seuraavat tyyliltään klassista Playboy-tuoksupulloa maustettuna ripauksella 
ylellisyyttä. Niiden väritys on musta ja kulta, jotka ovat väreinä ajattoman tyylikkäitä ja 
sopivat aina pukukoodiin. 
 

VIP For Him -tuoksupullon taskumattia muistuttava, aavistuksen pyöristetty muoto kuvaa 
tyylikästä, nykyaikaista maskuliinisuutta. Pulloa kiertävä kullanhohtoinen VIP-kuvio antaa 
pullolle ylellisen ilmeen. Tämä sama kuvio koristaa tuoksukoteloon painettua Playboy-pupun 
päätä. Oman seksikkään lisänsä pakkaukselle antaa VIP-logo, jonka I-kirjain on korvattu 
ikonisella Puputytön silhuetilla. 
 

Playboy VIP For Her -tuoksun ylellisen näköinen pullo täydentää naisten tuoksun välittämää 
mielikuvaa. Täyteläisen muotoinen, pukeutumishuoneen pöydälle sopiva tuoksupullo on 
saanut korkikseen mustat pupun korvat, joita koristaa kullanvärinen solmuke. Solmuke tuo 
mieleen legendaaristen Puputyttöjen käyttämät seksikkäät asut. Lisäluksusta pullolle antaa 
sen kotelo, jonka pintaan on painettu kullanvärinen laattakuvio. Pakkauksen etuosaa 
koristavalle pupukuviolle on annettu lisähohtoa timantinhohtoisen silmän ja kimmeltävän 
solmukkeen avulla. 
 
Tuotevalikoima 
 
Playboy VIP For Him 
VIP Eau de Toilette 50 ml   suositushinta 14,00 euroa 
VIP Shower Gel 250 ml  suositushinta 3,50 euroa 
VIP Deodorant Spray 150 ml  suositushinta 5,00 euroa 
VIP Deodorant Stick 51 g  suositushinta 6,00 euroa 

 

Playboy VIP For Her 
VIP Eau de Toilette 30 ml  suositushinta 14,00 euroa 
VIP Body Spray 75 ml  suositushinta 4,50 euroa 
 
Playboy VIP -tuoksuduo on myynnissä välittömästi. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=5796-mfdhjjlmeb&l=FI 
 
Playboy VIP -tuoksuduon tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon. 
Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
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