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“YLENPALTTISUUS ON SUOSIONI SALAISUUS” 

Uudet Just Gold -tuoksut naiselle ja miehelle Just Cavallilta 

 

 “Ylenpalttisuus on suosioni salaisuus,” julistaa Roberto Cavalli. Tämä näkyy ehkä 

selvemmin kuin koskaan kahdessa uskaliaassa, uudessa tuoksussa, jotka ilmentävät 

muotisuunnittelijan Just Cavalli -kokoelman rohkeaa ja ylellistä tyyliä. 

Häpeämättömän seksikästä, kiihkeän provosoivaa, täysin vastustamatonta.  

JUST GOLD for Her ja for Him. 

 

Kaikki alkoi Just Cavallin ensimmäisistä tuoksuista: JUST for Her ja JUST for Him. 

Kaksi tuoksua, jotka houkuttavat, viettelevät ja kuvaavat miehen ja naisen välille 

syntyvää jännitettä. Nyt mies ja nainen kohtaavat jälleen ja jännite heidän välillään 

on entistä voimakkaampi, entistä kiihkeämpi… 

 

Aistillisuutta ja viettelyä. Nainen heittää miehelle 

haasteen, jota tämä ei voi vastustaa. Miehen pulssi 

kiihtyy ja hänen sydämensä lyö nopeammin, kun nainen 

tietoisesti ohjaa miehen koskettamaan häntä. Tunnelma 

muuttuu väistämättä kiihkeämmäksi ja ilmapiiri täyttyy 

halusta. Häivähdys kultaa, välähdys käärmekuviota. 

Vartalot sulautuvat yhteen. Ilmassa leijuvat aistilliset, 

viettelevät tuoksuvivahteet.  

JUST GOLD for Her ja for Him. 

 

Haluta ja tulla halutuksi – se kuuluu naisen elämään. JUST GOLD for Her vie 

aistillisuuden uusiin ulottuvuuksiin. Se on sensuelli kukkaisitämainen tuoksu, jonka on 

luonut parfymööri Fabrice Pellegrin Firmenichiltä.  



 

Alkutuoksu kiusoittelee hasselpähkinän ja mandariinin tuoksuvivahteilla. Ne vievät 

mukanaan jasmiinista, rohtosalkoruususta ja metsäisestä kurjenmiekasta 

muodostuvaan houkuttelevaan sydäntuoksuun. Jälkituoksussa nahan 

tuoksuvivahteet ja palisanteripuu muodostavat makean ja seksikkään yhdistelmän, 

joka tuntuu sulautuvan naisen ihon lämpöön.  

 

Haluta kiihkeästi – se kuuluu miehen luonteeseen. JUST GOLD for Him on vahvasti 

karismaattinen ja rohkean maskuliininen, mausteisen metsäinen tuoksu, jonka on 

luonut Domitille Berthier IFF:ltä.  

Alkutuoksun mustapippurista, kardemummasta ja muskottipähkinästä koostuvat 

kirpeän mausteiset tuoksuvivahteet sekoittuvat tuoksun sydämessä tasapainoiseen 

ristretto-kahvin tuoksuun. Jälkituoksussa miehen iholle levittyvät vetiverin ja nahan 

aistilliset, erittäin maskuliiniset vivahteet. 

 

JUST GOLD -tuoksuissa alkuperäiset Just Cavalli -pullot kastettiin sulaan 

kullansävyiseen metalliin, jotta ne säihkyisivät entistä houkuttelevampina. Näyttävä 

Just Cavalli-logo koristaa pullon etuosaa. Naistentuoksussa pullon korkkia kiertää Just 

Cavalli -vaatemerkille tyypillinen käärmekuvio. Miestentuoksussa taas pullon musta 

alaosa luo dramaattisen kontrastin pullon kullanvärisen yläosan kanssa. 

 

Tuoksun mallikasvoina toimivat Georgia May Jagger 

ja brasilialainen malli Marlon Texeira. Tuoksun 

mainoskuvat on kuvannut tunnettu muotikuvaaja 

Mario Sorrenti.  

 

Tuotevalikoima: 

Just Gold for Her Eau de Parfum 30 ml, 

suositushinta 43,00 euroa 

Just Gold for Him Eau de Parfum 30 ml, 

suositushinta 43,00 euroa 

 

Roberto Cavallin Just Gold -tuoksut tulevat myyntiin 

syyskuussa 2014. 

 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11249-mhdfjcagkj&l=FI 

 



 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

Yhteystiedot: 

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   

 

 

 


