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CALVIN KLEIN  

Eroottinen jännite kahden ihmisen välillä. 

Sen tuntee, vaikka toista ei voi vielä koskettaa. 

Se saa alkunsa, kun katseet kohtaavat. 

REVEAL Calvin Klein 

Aistillinen – Odottamaton – Koukuttava 

Tuoksuperhe: Lämmin itämainen 

REVEAL Calvin Klein -tuoksusta heijastuu tuotemerkille tyypillinen ammattitaito ja tuotteissa käytetyt 

ylelliset materiaalit. Yksinkertaisuus ja hallitut yksityiskohdat, joissa huolellisesti toteutetut viileän 

hienostuneet ja vahvan maskuliiniset linjat yhdistyvät pehmeän naisellisiin muotoihin.  

Tuoksu kuuluu uuteen tuoksuperheeseen, lämpimään itämaiseen, jolle tyypillistä on kaksitahoisuus, 

odottamaton raikkaus, jota lämpö ympäröi. 

Tuoksussa käytetään ensimmäistä kertaa vahvasti aisteihin vetoavaa karkean suolan tuoksuvivahdetta, joka 

muistuttaa ihon eroottiista tuoksua. Yllättävä karkean suolan tuoksuvivahde sulaa sydäntuoksussa 

kurjenmiekan täyteläiseen syleilyyn. Jälkituoksun pääaineosana on aistillinen santelipuu, joka on tyypillistä 

Calvin Kleinin tuoksuille. 

Samoin kuin Calvin Klein -nainen myös REVEAL-tuoksu on seksikäs, itsevarma, provosoiva ja hivenen 

odottamaton.  

Alkutuoksu: Karkean suolan tuoksuvivahde, roseepippuri, mustapippuri, valkopippuri 

Sydäntuoksu: Kurjenmiekka, ambra, aurinkoinen tuoksuvivahde 

Jälkituoksu: Santelipuu, cashmeran, vetiver 

Pullo ja pakkaus 

REVEAL Calvin Klein -tuoksupullo ilmentää tasapainoa yksityiskohtien huomioimisen, ylellisten materiaalien, 

runollisten värisävyjen ja yksinkertaisuuden sekä luonnollisuuuden välillä. Pullon muoto on luova, moderni 

ja esteettinen, ja sen valmistuksessa on hyödynnetty ylellisiä materiaaleja. Sen tyyli 

antaa uuden näkökulman selkeydelle ja yksinkertaisuudelle, jotka ovat Calvin 

Kleinin tavaramerkkejä. Pullon kulmikas muoto yhdistyy tyynymäiseen 

pehmeyteen. Tämä on uutta tyylikästä ja hienostunutta Calvin Klein muotoilua. 

Paksusta lasista valmistettu pullo kohtaa raskaan metallikorkin. Yhdessä ne 

muodostavat parvaljakon, jonka välillä on jännitettä ja yhteenkuuluvaisuutta. 

Hienostuneen loppusilauksen pullolle antaa tuoksunesteen hento persikan sävy. 

Hennosti hohtava tuoksupakkaus heijastaa tuoksupullon epätavallista symmetriaa. 

Hennon beigen sävyisen pakkauksen viimeistelee sen vasempaan yläkulmaan 

sijoitettu metallinsävyinen kolmio.  

  



Tuotevalikoima: 

REVEAL Clavin Klein Eau de Parfum 30 ml, suositushinta 48,00 euroa 

REVEAL Calvin Klein Eau de Parfum 50 ml, suositushinta 72,00 euroa 

REVEAL Calvin Klein Body Lotion 200 ml, suositushinta 36,00 euroa 

Tuoksu tulee myyntiin syys- lokakuussa 2014. 

Tuoksun mallikasvona toimii Doutzen Kroes ja hänen parinaan mainoksessa näkyy englantilainen 

miesnäyttelijä Charlie Hunnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11200-fgekedflem&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 

BENRER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh: 020791 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Maria Rämö, puh: 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi  

Kuvausnäytteet : 

Maria Ovaskainen, puh: 0207 91 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan 

tarpeet. Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut 

kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, 

Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia 

kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, 

philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös 

Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. 

www.berner.fi/kulutustavarat  

  


