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Just Cavalli on Roberto Cavallin uusi seksikäs ja provokatiivinen
naistentuoksu. Se tuo palan kesytöntä luontoa keskelle kaupunkielämää.
Tuoksu on nuorekas ja eloisa, aistillinen ja hauska.
Se kuvaa täydellisesti Just Cavalli ‐tyyliä.
Se on viettelevä tuoksu, joka leijuu ilmassa. Siinä on jotain tuttua, jotain, joka
vetää puoleensa. Sitä ei voi vastustaa, eikä olla huomaamatta. Se on kuin
ensimmäinen kiihkeä suudelma, joka saa sydämen sykkimään nopeammin.
Haluttava, vastustamaton, Just Cavalli. Kiihkeä flirtti voi alkaa…
Just Cavalli ‐nainen ei pelkää paljastaa sisintään. Hänessä on kiehtovaa aistillisuutta. Hän on leikkisä
viettelijätär, joka haluaa kiusotella ja provosoida. Hän rakastaa flirttailua ja vietellyksi tulemista. Hän
nauttii miehen huomiosta. Hän on rohkea ja riippumaton, edelläkävijä, joka luo trendejä ja uskaltaa
nauttia hetkestä.
Just Cavalli on enemmän kuin tuoksu. Se on asenne ja tapa elää.
TUOKSU
Tuoksun ovat luoneet kaksi parfymööriä Firmenichiltä, Natalie Lorson ja Fabrice Pellegrin. Se on
aistillinen, voidemainen kukkaistuoksu, joka avautuu appelsiinipuun kukista saadun nerolin
tuoksuvivahteella. Tuoksun aistillisesta sydämestä löytyy tahitilainen tiare‐kukka, jota ympäröi
jälkituoksulle voimaa ja hienostuneisuutta antava palisanteripuun metsäinen tuoksuvivahde. Raikas,
kiihkeä ja puoleensavetävä.
PAKKAUS
Aistillisen naisellinen tuoksupullo on valmistettu roosan sävyisestä lasista ja kullanhohtoisesta
metallista. Pullon korkkia kiertää vaaleanpunertava käärmeennahkakuvio. Korkkia somistaa Just
Cavallille tunnusomainen tyylitelty, puraisujälkeä muistuttava symboli.
Tuoksun pakkaus sopii yhteen tuoksupullon kanssa. Sen pintaa koristaa aistillinen, houkutteleva
käärmeennahkakuvio. Samoin kuin tuoksupullossa myös sen pakkauksessa on kullansävyinen yläosa.
Pakkauksen viimeistelee huomiota herättävästi tuoksun nimi, joka on painettu pakkaukseen
vaaleanpunertavin käärmeennahkakuvioinnilla koristetuin kirjaimin.
Tuoksun mallikasvona toimii Georgia May Jagger.
TUOTEVALIKOIMA
Just Cavalli Eau de Toilette 30 ml
Just Cavalli Eau de Toilette 50 ml
Just Cavalli Body Lotion 150 ml

suositushinta 41 25 euroa
suositushinta 56,10 euroa
suositushinta 23,25 euroa

Roberto Cavallin Just Cavalli ‐tuoksu on myynnissä välittömästi.

Just Cavalli tuoksun kuvat saa ladattua oheisesta linkistä:
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7094‐jddcailihk&l=FI
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