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CALVIN KLEIN 

 

Kimmeltävä unelma, 

puhdasta ylellisyyttä, 

viettelevää aistillisuutta 

 

 

euphoria gold Calvin Klein 

 

Aistillinen – viettelevä – ylellinen 

 

Tuoksuperhe: hedelmäinen, itämainen  
 

Näyttävä, kiiltävä kullan hehku. Calvin Kleinin euphoria gold -tuoksu kuuluu hedelmäiseen itämaiseen 

tuoksuperheeseen, jossa on mukana kimmeltävää keveyttä ja henkäys viettelevää aistillisuutta. Tuoksu 

avautuu auringon kypsyttämällä aprikoosilla, jonka tuoksua hedelmäinen kumkvatti ja mehukas mandariini 

täydentävät. Yhdessä ne antavat alkutuoksulle pehmeää lämpöä. Kullanhohtoinen hunaja ympäröi 

tuoksun sydämessä kukkivia keltanarsisseja ja gardenioita. Lämmin ja puoleensavetävä jälkituoksu 

muodostuu valkoisesta patsulista, johon santelipuu ja myski antavat pehmeyttä. 

 

Alkutuoksu: Aprikoosi, kumkvatti, mandariini 

Sydäntuoksu: Hunaja, gardenia, keltanarsissi 

Jälkituoksu: Valkoinen patsuli, santelipuu, myski 

 

euphoria gold for men 

 

Eloisa – selkeä – puoleensavetävä  

 

Tuoksuperhe: Itämainen fougère-tuoksu 

 

euphoria gold for men on täyteläinen, maskuliininen, vahvasti 

puoleensavetävä tuoksu, jossa on mukana kiehtovaa aistillisuutta. Virkistävän, raikkaassa alkutuoksussa 

mausteista inkivääriä korostaa hienostunut primofiore-sitruunan tuoksu. Tuoksun mukaansatempaavassa 

ja aistillisessa sydämessä kanelintangon aromaattinen lämpö sekoittuu basilikan ja hunajan 

puoleensavetäviin tuoksuvivahteisin. Jälkituoksu tuo esiin täyteläisen meripihkan seksikkyyden, jota 

patsulin ja vaniljan tuoksuvivahteet syventävät.  

 

Alkutuoksu: Inkivääri, primofiore-sitruuna 

Sydäntuoksu: Kanelitanko, hunaja, basilika 

Jälkiutoksu: Meripihka, patsuli, vanilja 

 

 

 

 

 

 



   

Pullo ja pakkaus 

 

Ylelliset, kullanhohtoiset Calvin Kleinin euphoria gold -tuoksujen pullot toistavat alkuperäisten euphoria-

tuoksupullojen selkeitä muotoja. 

Kimmellystä ja kiiltoa, Calvin Kleinin euphoira gold -tuoksu naisille on suljettu kullanhohtoiseen kuoreen, 

jonka läpi kultaan vivahtava, samppanjansävyinen tuoksuneste hohtaa.  

Selkeälinjaisen euphoria gold for men -tuoksun pullossa toistuvat hienostuneet kullan, pronssin ja mustan 

sävyt. Paksusta savunvärisestä lasista valmistettua pulloa koristaa kiiltävän musta korkki. 

 

Tuotevalikoima 

euphoria gold Calvin Klein  eau de parfum spray 30 ml, suositushinta 48,90 euroa 

euphoria gold Calvin Klein eau de parfum spray 50 ml, suositushinta 53,95 euroa 

euphoria gold for men  eau de toilette spray 30 ml, suositushinta 29,00 euroa 

euphoria god for men  eau de toilette spray 50 ml, suositushinta 41,90 euroa   

 

euphoria gold -tuoksut ovat kausituoksuja ja ne ovat myynnissä lokakuun 2014 alusta vuoden loppuun. 

 

Tuoksujen tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11720-egmeajaala&l=FI  
 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät seuraavasta osoitteesta: 

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

 

Lisätiedot: 

BERNER 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@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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


