
   

Lehdistötiedote syyskuu 2015 

 

 

CALVIN KLEIN 
 

 

Hetki, jolloin kaikki on vasta alkamassa 

 

Elämä tuntuu ihmeelliseltä ja jännittävältä 

 

Ikuisuus alkaa tästä hetkestä 

 

ETERNITY NOW Clavin Klein 

 

ETERNITY NOW Clavin Klein -tuoksut kuvaavat 

vastarakastuneen parin välillä vallitsevaa jännitystä ja 

tunnetta, heidän huomatessaan ikuisuuden alkavan tästä 

hetkestä. Yht’äkkiä kaikki on selvää, he tuntevat kuuluvansa 

ehdottomasti ja kiistatta yhteen. 

 

Tuoksu 

 

ETERNITY NOW Clavin Klein 

 

vetovoimainen – puoleensavetävä – aistillinen  

 

Tuoksu jatkaa muiden Eternity-tuoksujen kukkaisperinnettä avautumalla rohkeasti mehukkaan nektariinin, 

herkullisen litsi-hedelmän ja kvittenisorbetin raikkailla tuoksuvivahteilla. Ne verhoavat ihon kevyillä, 

hedelmäisillä vivahteilla, jotka heijastavat nuorekasta energiaa. Tuoksun sydämessä kukkivat pioni, 

persikankukka sekä kasteisen appelsiininkukan terälehdet.  Jälkituoksun pehmeä kashmir-huntu, aavistus 

aistillista ambroksia sekä kallisarvoinen myski kuvaavat pariskunnan välistä voimakasta vetovoimaa, joka 

on alkuna kauniille rakkaustarinalle. 

 

Tuoksu kuuluu raikkaisiin, addiktoiviin kukkaistuoksuihin. 

 

Alkutuoksu: mehukas nektariini, litsi-hedelmä, kvittenisorbetti 

Sydäntuoksu: pioni, persikankukka, appelsiininkukan terälehdet 

Jälkituoksu: kashmir-huntu, ambroksiini, aistillinen myski 

 

ETERNITY NOW for men Calvin Klein 

 

energinen – eksoottinen – maskuliininen  

 

ETERNITY NOW for men Calvin Klein -tuoksu on raikas, kiistatta maskuliininen tuoksu. Se avautuu 

odottamattomasti mausteisen inkiväärin, raikkaan kookosveden ja tähtianiksen tuoksuvivahteilla. Kirpeän 

tähtihedelmän ja setripuun lehtien koukuttavat vivahteet sekä patsulin intensiivisen raikas tuoksu 

herättävät eloon tuoksun sydämen.  Jälkituoksussa lämmin, aistillinen setripuu, tonkapapu ja vanilja tuovat 

tuoksuun täyteläisen metsäisen vivahteen. 



   

Tuoksun kuuluu mehukkaisiin, vehmaisiin itämaisiin tuoksuihin 

 

Alkutuoksu: mausteinen inkivääri, kookosvesi, tähtianis 

Sydäntuoksu: tähtihedelmä, setripuun lehti, patsuli 

Jälkituoksu: marokkolainen setripuu, tonkapapu, madagaskarilainen vanilja 

 

Tuoksupullo  

 

ETERNITY NOW Calvin Klein -tuoksupullo jäljittelee ikonista ETERNITY-tuoksupulloa uudistamalla sen 

klassisen muodon raikkaalla ja modernilla tavalla. Toisiaan täydentävät kirkkaat lasipullot ovat saaneet 

sivuilleen lisää syvyyttä ja raskaamman alaosan. Ne saavat aikaan aiempaa ylellisemmän vaikutelman.  

Pullojen tasapainoiset ja harmoniset muodot kuvaavat miehen ja naisen välistä yhteenkuuluvuutta. 

Tuoksunesteiden romanttiset sävyt, pinkki naisille ja harmaa miehille, antavat tuoksupulloille lämpimän, 

energisen ilmeen. 

 

 

ETERNITY NOW Calvin Klein -tuotevalikoima 

 

Eau de parfum spray 30 ml  suositushinta 44,70 euroa 

Eau de parfum spray 50 ml  suositushinta 68.70 euroa 

Body Lotion 200 ml   suositushinta 37,80 euroa 

 

 

ETERNITY NOW for men Calvin Klein -tuotevalikoima 

 

Eau de toilette spray 30 ml   suositushinta 34,80 euroa 

Eau de toilette spray 50 ml  suositushinta 53,60 euroa 

Body wash 200 ml   suositushinta 27,30 euroa 

Deodorant stick 75 g   suositushinta 23,10 euroa 

 

Tuoksun mainoskasvot 

 

Tuoksun mainoskampanjassa esiintyvät mallit Jasmine Tookes ja Tobias Sorensen, jotka 

todellisuudessakin seurustelevat keskenään.  

 

ETERNITY NOW Calvin Klein -tuoksut tulevat myyntiin syyskuussa 2015. 

 

Tuoksun kuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=14641-ccfgdaagmb&l=FI  

 

Viimeisimmät tiedotteemme löytyvät osoitteesta:  

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