
MIKÄ SAA SYDÄMEN SYYKKIMÄÄN KIIHKEÄMMIN? 

Enrique Iglesias esittelee ensimmäisen nimikkotuoksunsa,                                                               

Enrique Iglesias ADRENALINEn 

 

Enrique Iglesias: Grammy-palkintoja voittanut, lukuisia platinalevyjä 

saanut laulaja ja lauluntekijä on epäilyksettä yksi nykymusiikin 

menestyneimmistä artisteista. Hänen miltei 20 vuotta kestänyt uransa 

käsittää yli 100 miljoonaa myytyä albumia ja eniten ykköshittejä 

Amerikan Dance Chart Billboard -listan historiassa. Nyt on hänen 

ensimmäisen nimikkotuoksunsa, Enrique Iglesias Adrenalinen vuoro. 

Kyseessä on aromaattisista ja aistillisen metsäisistä tuoksuvivahteista 

koostuva miestentuoksu.  

 

Enrique Iglesias on aina toiminut itsenäisesti. Hän allekirjoitti ensimmäisen 

levytyssopimuksensa 18-vuotiaana ilmoittamatta siitä vanhemmilleen, pakkasi laukkunsa ja 

lähti Kanadaan. Hän on aina tehnyt omat valintansa ja päättänyt elää itsenäisesti omaa 

elämäänsä. Tätä kuvaavat myös hänen laulunsa ”I Like How It Feels” sanat:  “It’s my time. 

It’s my life. I can do what I like.” (On minun vuoroni. Kysessä on minun elämäni. Voin tehdä 

mitä haluan.) Hänen elämänjanonsa on auttanut häntä saavuttamaan uskomattoman 

suosion artistina. Hän on aina valmiina uusiin haasteisiin ja tapoihin uudistaa elämäänsä ja 

uraansa. Enrique haluaa jatkuvasti ylittää itsensä ja kaikki tuntematon kiinnostaa häntä.  

 

Enriquen kiinnostus uusiin kokemuksiin antoi inspiraation hänen Enrique Iglesias Adrenaline 

-tuoksulleen. Enriqueta kiinnostaa kaikki se mikä saa hänen sydämensä sykkimään 

kiihkeämmin ja hänen tuoksunsa ilmentää juuri tuota innostumisen tunnetta. Kyseessä on 

selkeästi maskuliininen tuoksu, joka huokuu voimaa, itsevarmuutta ja tyylikkyyttä. Tuoksu on 

aistillinen ja huomiota herättävä, aivan kuten Eriquekin. Aristelijat älkööt vaivautuko, Enrique 

Iglesias Adrenaline on tuoksu miehille, jotka etsivät jatkuvasti vauhtia elämäänsä ja kokevat 

sitä kautta elävänsä täyttä elämää. 

 

Uudesta tuoksustaan Enrique Iglesias kertoo seuraavaa: “ En ole koskaan elänyt odotusten 

mukaan, elän elämääni täysillä, ilman katumusta. Teen valintoja sen mukaan mikä saa 

sydämeni sykkimään kiihkeämmin. Nautin uusista ja jännittävistä haasteista, kuten 

ensimmäisen oman tuoksun luomisesta – nykyaikaisesta, maskuliinisesta tuoksusta, jossa 

on odottamattomia raikkaita ja metsäisiä tuoksuvivahteita. Annoin sille nimeksi Adrenaline, 

palauttaakseni mieleen ne kiihkeät hetket, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista.”  

 



Enrique Iglesias Adrenaline on moderni miehekäs tuoksu. Sen tuoksuvivahteissa on 

jännittävää vastakohtaisuutta, joka muodostuu alkutuoksun raikkaudesta yhdistyneenä 

sydäntuoksun metsäisen mausteisiin sekä jälkituoksun pehmeän aistillisiin vivahteisiin. 

Tuoksu avautuu mehukkaan mandariinin ja pirteiden sitrusvivahteiden tuoksuilla, joihin on 

lisätty aavistus orvokin lehtiä. Seuraavaksi esiin nousee mustapippurista ja sahramista 

koostuva mausteinen, maanläheinen tuoksuvivahde, jota pomarosen kukkaishedelmäinen 

tuoksu keventää. (Pomarose on synteetisesti valmistettu tuoksuvivahde). Jälkituoksussa 

erottuvat setripuun lämpimän, nahkaiset vivahteet, joihin paahdettu tonkapapu ja mokka 

antavat hienostuneen lisänsä.  

 

Tuoksu tarvitsee myös tyyliinsä sopivan pullon ja pakkauksen. Tuoksu on pakattu 

näyttävään, punaiseen, himmeäpintaiseen pulloon, joka korostaa tuoksun maskuliinisuutta ja 

särmikkyyttä taskumatin muodollaan. Pullon energinen, punainen väri kuvaa voimaa, 

päättäväisyyttä ja jännitystä ja samalla intensiivisesti sykkivää sydäntä.  Tuoksun pakkausta 

koristaa siihen painettu maskuliininen postileimaa muistuttava tuoksun logo. 

 

Tuoksun on luonut parfymööri Guillaume Flavigny Givaudanilta. 

Pullon ja pakkauksen on suunnitellut Lutz Herrmann. 

 

Tuotevalikoima: 

Eau de Toilette 30 ml, suositushinta 19,90 euroa 

Eau de Toilette 50 ml, suositushinta 25,90 euroa 

Deo stick 75 g, suositushinta 13,90 euroa 

 

Enrique Iglesias Adrenaline -tuoksu tulee myyntiin syyskuussa 2014. 

Tuoksun kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11240-lafahkhigl&l=FI  

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

Yhteystiedot: 

BENRER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 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@benrer.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  

 


