
bruno banani Man’s Best 
 
 
Ha flörtölésre kerül sor, sok srác tudja, hogy próbálkozni kell – anélkül, hogy 
erőltetetten próbálnád. Ez azért van, mert a nők azokat a férfiakat szeretik, akik 
komolyan veszik őket, de ugyanakkor elég lazák ahhoz, hogy közben 
szórakozzanak is. Más szóval, a legfontosabb, hogy eredeti legyél. 
 
Ilyen helyzetekben a bruno banani a tökéletes szárnysegéd. Az új elegánsan 
férfias illat támogatja a fiatal férfiakat, hogy lazák maradjanak és a legjobb 
oldalukat mutassák: bruno banani Man’s Best. Hogy megerőltetés nélkül 
szerezd meg a nőket.  
 
 
Man’s Best – a támogatás, amire az önbizalmadnak szüksége van 
 
A bruno banani világ gourmet-i által inspirálva az illatlaboratóriumot egy teljesen 
új, magasabb szintre emeli. Egy kicsit szemtelen és pont olyan, amilyet a 
márkától elvársz: Németország elsőszámú parfümmárkájának tapasztalata, a 
könnyed csábítás művészetével keverve. Elegánsan, a tudás vonzó 
magabiztosságával. bruno banani Man’s Best – a legjobb összetevők 
flörtöléshez és csábításhoz, mesterien egy illatba elegyítve. Ez az az illat, ami 
melletted áll, mikor megteszed az első lépést, és fellendíti magabiztosságod 
ebben a fontos pillanatban. 
 
 
Man’s Best – a benned lévő legjobbért 
 
A bruno banani Man’s Best a frissesség azonnali 
hullámával nyit, a húsos almát keverve a friss 
pomelo szikráival, és a pink bors életteli 
impulzusával. A férfias szívjegy a lángoló 
szerecsendió és a megbabonázó fahéj magával 
ragadó elegye, melyet áthat az erőteljes és 
kényelmes kasmír fa akkord. Az alapillatban 
karizmatikus módon szövetkezik a mély szantálfa, 
amely csak 15 év után kezdi termelni illatos olaját, az 
intenzív vaníliával, kettősüket felmelegíti a tonkabab 
lágy érzékisége – az illat stílusos aláírását adva. 
Mindez együtt, a csábításhoz való legjobb 
összetevők szakértelemmel kikevert elegye. 
 
 



Man’s Best – magabiztos, kifinomultan férfias megjelenés 
 
A férfiak legjobbjának lenni – a kifejezés minden értelmében – az ikonikus 
dizájn része is. Az üveg és a csomagolás például elegánsabb, mint valaha. Az 
áttetsző üveg kifinomultan férfias, ámbraszín parfümöt zár magába. A modern 
redőzött dombornyomás a kiemelkedő bruno banani logóval, a redőzött fémes 
arany kupakkal és a fekete-arany csomagolással, tökéletesen egészíti ki a 
magabiztos Man’s Best megjelenést. Mit kapsz, ha a kellemesen férfias illatot 
prémium csomagolással kombinálod? A tökéletes ajándékot!  
 
 
Man’s Best – máris kezdhetsz flörtölni! 
 
Mit tanulhatsz a bruno banani sármosan karizmatikus specialistájától, ha a 
csábítás művészetéről van szó? Pozitív hozzáállást! Félénk vagy? Akkor mi 
van? Adj magadnak egy kis önbizalomlöketet és maradj versenyben! Ne 
hasonlítsd magad másokhoz. Az vagy, aki vagy. És így vagy fantasztikus! Egy 
kis humor mindig segít és mindenekelőtt: ne vedd magad túl komolyan. 
 
 
bruno banani Man’s Best – a választék 
 
Eau de Toilette    30 ml     6990 Ft * 
Eau de Toilette    50 ml     9990 Ft * 
Deo Natural Spray    75 ml     3990 Ft * 
 
* Javasolt fogyasztói ár. A végleges árat az eladó határozza meg. 
 
 
A bruno banani Man’s Best 2017 szeptemberétől lesz elérhető a 
parfümériákban, drogériákban és üzletekben. 
 


