
 

 

 

 

 
"Tietyllä tavalla tuoksun käyttäminen on kuin pukisi ylleen 
näkymättömän, ylellisen haarniskan. Haluan, että Royal Revolution -
tuoksu inspiroi naisia luomaan omat sääntönsä ja omaksumaan ajatuksen, 
että kauneus ja itsevarmuus voivat yhdessä muodostaa naisen salaisen 
aseen.” 
         - Katy Perry 
 
Katy Perry ei riko sääntöjä, vaan luo niitä. Hänen ennakkoluuloton 
taiteellinen näkemyksensä muodostaa ytimen hänen uudelle tuoksulleen. 
 
 
Killer Queen’s Royal Revolution by Katy Perry 
 
Tuoksu, joka on samalla kertaa ihastuttava ja rohkea sekä 
kuninkaallinen ja kapinoiva. 
 
Killer Queen, jonka kohtalona on johtaa kuninkaallista vallankumousta.  
Voittajan tuoksu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tuoksu 
 
Royal Revolution on houkuttava, vastustamaton kukkaistuoksu, joka voittaa 
puolelleen jo ensinuuhkaisulla. Tuoksun on luonut Pierre Negrin 
Firmenichiltä. 
 
Houkutteleva alkutuoksu muodostuu pinkistä freesiasta, jota 
granaattiomenan rubiininpunainen mehu syleilee. Sydäntuoksussa 
santelipuun tuoksua tasapainottavat appelsiininkukka ja samettiset 
jasmiinin terälehdet. Yhdessä ne muodostavat pehmeän kukkaisen 
tuoksuvivahteen, jota salaperäinen oratuomi vartioi. Seksikäs myski ja 
pehmeä vaniljaorkidea viipyvät iholla, saaden aikaan ainutlaatuisen, 
unohtumattoman jälkituoksun. 
 
Oratuomeen liitettiin keskiajalla taianomaisia voimia ja sitä käytettiin 
loitsuissa, joilla henkilölle tai esineelle luotiin voittamaton suoja. Mystinen 
oratuomi edustaa tasapainoa naisellisen kauneuden ja villin kapinallisuuden 
välillä herkillä valkoisilla kukillaan, joita piikikkäät tummat oksat suojaavat.  
 
 
 

Alkutuoksu 
Pinkki freesia 

Granaattiomena 
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Oratuomi 
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Parfymööri: Pierre Negrin, Firmenich 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pullo 
 
Pullo on saanut inspiraationsa kuninkaallisen safiirin kauneudesta, voimasta 
ja vahvuudesta ja sen kulmikas muoto heijastaa sinisen eri sävyjä. Korkin 
metallinharmaa väri tuo mieleen rohkeutta ja pelottomuutta kuvaavan 
haarniskan. Sitä koristaa Katy Perryn kuninkaallinen vaakuna.  
 
Killer Queen’s Royal Revolution on myynnissä lokakuussa 2014. 
 
Tuotevalikoima 
 
Royal Revolution Eau de Parfum 30 ml, suositushinta 32,50 euora 

Royal Revolution Eau de Parfum 50 ml, suositushinta 42,50 euroa  

Royal Revolution Shower Gel 200 ml, suositushinta 12,00 euroa 

 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11219-meagebihem&l=FI  

 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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


