
 
 
 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
 BOLD INSTINCT illat 

 
David Beckham és Jean-Christophe Herault, IFF,  

David Beckham új illata, a BOLD INSTINCT parfümőre 

 
 
 
KÉRDÉS: Mi inspirált, miközben megalkottad ezt az illatot? 
 
David: „Az illat mindig is része volt a napi rutinomnak és szeretem az általuk megidézett 
emlékeket. 15 évvel az INSTINCT illat létrehozása után annak egy újra értelmezését 
szerettem volna megalkotni. A Bold Instinct leginkább a magabiztosságról és a 
számodra jó döntések meghozataláról szól.” 
 
 
Jean-Christophe: „David Beckham nekem a modern ember megtestesülése – egy 
sportoló, egy apa és üzletember. Mindennel, amit csinál, a saját döntéseit hozza meg, 
ami méltó hozzá és ami kifejezi az ő személyiségét. Ez olyasmi, ami különlegessé teszi 
őt, és ez a magabiztosság sok embert inspirál. Ezt az inspirációt akartuk megragadni az 
új illatban.” 
 
 
 
KÉRDÉS: Hogyan fejezi ki ezt az illat? 
 
Jean-Christophe: „Az illat annyira sokoldalú, amennyire David lehet, miközben 
mindvégig megtartja az erős és felismerhető névjegyét, ahogy David is hű marad a saját 
értékeihez. Nyers, mégis finom, erős mégis friss, fás és vonzó.” 
 
 
KÉRDÉS: Mennyi ideig tartott megalkotni ezt az illatot? 
 
Jean-Christophe: „Több, mint két évig dolgoztunk a fejlesztésen. Ez alatt az idő alatt 
David hatalmas inspirációt jelentett nekem, személyesen. Nem a közszereplő, sokkal 
inkább a valódi ember maga, a karizmájával és személyiségével és azzal, amit 
képvisel.” 
 
 
 
KÉRDÉS: Hogy írnád le 3 szóban a „David Beckham BOLD INSTINCT” illatot? 
 
Jean-Christophe: “Fás, merész, kirobbanó.” 



 
 
 
KÉRDÉS: Leírná nekünk részletesen az illat különböző megnyilvánulásait: fej, szív 
és alap?  
 
Jean-Christophe: „A fejben a tőzeg jegy földes illatot nyújt bőrös, füstös jegyekkel 
kombinálva, ami egy karizmatikus férfi titokzatosságát és eleganciáját közvetíti.  
 
Az illat szívében a kardamom és a szerecsendió keveredik a fahéj meleg érzékiségével, 
váratlan kifinomultságot teremtve. 
 
Az alap jegyben a pacsuli ereje növekszik. Az élénk fás-ámbrás jegyekkel 
összekapcsolva, hangosan és drámai módon robban ki, hogy egy emlékezetes és ütős 
férfiassággal jelölje az illatot.” 
 
 
KÉRDÉS: Mi a legfontosabb összetevője? És miért?  
 
Jean-Christophe: „Valamennyi összetevő fontos! De a fás vibrálás, az ámbrás és 
whisky-szerű jegyek lehetnek azok, amik kiemelkednek!” 
 
 
KÉRDÉS: Mi teszi ezt az illatot különlegessé és a többitől eltérővé?  
 
David: „Számomra a klasszikus és a merész alkotóelemek kombinációja teszi egyedivé. 
Az illaton túl, az üzenet, amit közvetít – maradj hű önmagadhoz és hozz olyan 
döntéseket, amelyek helyesek számodra.” 
 
Jean-Christophe: „Az illat egy modern, fás-aromás-ámbrás illat. Addiktív, whisky-szerű 
jellegével és friss, fűszeres jegyeivel újra feltalálja a fás, férfias jegyek trendjét. Ez teszi 
nagyon különlegessé. Erőteljes, elegáns, nagyon férfias és karizmatikus.” 


