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ROBERTO CAVALLI ACQUA 

 
Ainutlaatuinen Roberto Cavalli -nainen on vahva, aistillinen ja hienostunut. Nämä ominaisuudet voi 

aistia hänen astellessaan kissamaisen notkeasti eteenpäin. Hän saa osakseen ihailevia katseita ja 

hänen tuoksunsa kulkee hänen vanavedessään… 

Tämän naisen uusi tuoksu on nimeltään: ROBERTO CAVALLI ACQUA. Tuoksu on saanut inspiraationsa 

Välimereltä, jossa turkoosi meri kohtaa kirkkaansinisen taivaan. Sen kupliva raikkaus tuo mieleen pitkät, 

aurinkoiset kesäpäivät, sekä auringon lämmön, joka antaa iholle kullan hohteen. Naisen hoikka vartalo 

heijastuu horisonttia vasten hänen kävellessään kohti merta ja antautuessaan sen aaltojen lämpimään 

syleilyyn. 

Nainen nauttii näistä rennon rauhallisista hetkistä, samoin kuin tulevan illan odotuksesta. Kohta hän 

riisuu seksikään uima-asunsa ja pukee ylleen ilmavan sifonkipuvun paljastaen vetovoimaisen puolensa. 

 

TUOKSU 

ROBERTO CAVALLI ACQUA on kupliva kukkaistuoksu, joka on saanut inspiraationsa Välimeren alueen 

rennosta tunnelmasta ja Roberto Cavalli -naisen vastustamattomasta vetovoimasta. Alun vesimäinen 

jasmiinin tuoksu virkistää kuin kevyt tuulenvire, joka hyväilee hiuksia ja viilentää ihoa. Kielon selkeä ja 

täyteläinen vivahde tuoksun sydämessä tuo esiin hänen luontaisen naisellisuutensa. Jälkituoksun 

pehmeän aistilliset myskin vivahteen korostavat hänen kissamaista viehkeyttään, hänen luontaista 

vetovoimaansa ja kiehtovuuttaan. 

Roberto Cavalli Acqua -tuoksun, samoin kuin alkuperäisen Cavalli-tuoksun luojana toimi Louise Turner 

Givaudanilta. 

 

TUOKSUPULLO 

ROBERTO CAVALLIN ACQUA -tuoksupullo on väriltään aistillisen turkoosi, aivan kuin Välimeren siniset 

aallot olisivat kuohuneet sen yli. Korkissa Roberto Cavallin kullanvärisen monogrammin jalustana toimii 

valkoiselle pohjalle painettu tiikerikuvio. 

Tuoksun pakkaus toistaa alkuperäisen Roberto Cavalli -tuoksupakkauksen teemaa. Pakkauksen 

päävärinä toimii luonnollisesti turkoosi. Tuoksun nimi ja pakkausta koristavat kuviot ovat kullanväriset. 



 

Pakkauksen alaosaa kiertää alkuperäisestä tuoksukotelosta tutuu tiikerikuvio. Tällä kertaa itse kuvio on 

harmaa ja se on painettu luunvalkoiselle pohjalle. Tämä tuo esiin sen, että kyseessä on alkuperäistä 

tuoksua raikkaampi ja kevyempi tuoksuversio. 

 

TUOTEVALIKOIMA 

Eau de Toilette 30 ml  Suositushinta 43,70 euroa 

Eau de Toilette 50 ml  Suositushinta 63,15 euroa 

 

Roberto Cavallin ACQUA-tuoksu tulee myyntiin huhtikuussa 2013. 

Tuotekuvat voi ladata oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7127-dgaagdhlcj&l=FI  

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

Henna Nevasaari, puh. 0207 91 4210, sähköposti: henna.nevasaari@berner.fi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO CAVALLI ACQUA 

The sparkling facet of glamour 


