
A JAMES BOND 007 FRAGRANCES BEMUTATJA ELSŐ ILLAT DUÓJÁT: 

007 POUR HOMME ÉS 007 POUR FEMME 

 

James Bond 007 Fragrances bemutatja minden idők első James Bond illat duóját 

férfiaknak és nőknek:   007 Pour Homme és 007 Pour Femme. Az illatokat a No Time to Die 

című legújabb James Bond film két helyszíne, a hideg norvég égbolt és a lángoló jamaicai 

naplemente ihlette. Ezek az izgalmas új illatok 2020. januárjában lesznek elérhetők a 

boltokban. 

 

Pour Femme 

A nők számára készült elbűvölő új illat, az aranyló napnyugtából nyert ihletet, amikor a fény a 

nap utolsó melegében csillog. Az erős, magabiztos nők számára készült az éjszaka virágzó 

jázmin jegy köré épült keleti virágillat. Az elegáns jázmin szívjegy a körte és a mandarin 

zamatos fej jegyeivel fokozva, összefonódik a frézia frissítő jellegével. Ahogy az illat 

kibontakozik, a fahéj, a vanília és tonkabab meleg tónusai egy ellenállhatatlan kézjegyet 

hoznak létre.  

 

Pour Homme 

A 007 Pour Homme egy kifinomult aromás illat, ami könnyű eleganciát sugároz. Az éjszaka 

árnyékos sötétségét idézve, cselszövésre utaló hűvös férfiasságot áraszt. A lenyűgöző illat az 

arktikus és menta jegyek jeges keverékével nyit, kontrasztban egy csipetnyi fűszeres fekete 

borssal. A tiszta, friss érzés tovább folytatódik a cédrus levél, a lavandin és a rozmaring-zöld 

alkotta aromás szívben. Végül az illatot a földes pacsuli, fás vetiver és a gyantás, száraz 

ámbrás jegyek támasztják alá, egy kifinomult réteget adva hozzá. 

 

Cutting-Edge Fragrance Technology – Élvonalbeli Illat technológia 

A 007 Pour Homme innovatív „black-to-clear” (feketéből-tiszta) technológiájának 

köszönhetően a férfiak egy merész ötletet élvezhetnek. A férfi lifestyle illatok között elsőként 

a fekete parfüm kifújva színtelenné válik. A szabadalmaztatott formula kifejlesztését a 

polymerekkel, a film tulajdonságokkal és szín technológiával foglalkozó tudományos 

kutatások tették lehetővé. és szeder kivonat és egy egyedülálló színező rendszer speciális 

kombinációja jellemzi. 

 

Ikonikus design 

A 007 Signature üvegeinek és karton dobozainak jellegzetes formáit tükrözve vissza, a 007 

Pour Homme és 007 Pour Femme ikonikus, időtlen megjelenésű. 



A Pour Homme cilinderes lapos palackja gyémántmintás matt üvegből készült, ami tükrözi az 

illat hűvös frissességét, miközben a norvég égboltot idézi fel. 

Kivételes alulértékelt luxus, az elegáns üveget a legendás 007 logó jelöli, a tetején egy 

különleges matt fekete, nyitott, Bond-stílusú kupak egy kis csavarral. A palack egy prémium 

fekete-ezüst színátmenetes karton dobozban kap helyet, ami nem csak a „black-to-clear” illat 

technológiát szimbolizálja, de a napnyugta tapintható hűvösségét is közvetíti. 

 

A Pour Femme üvege egy elbűvölő stílusú nyilatkozat a lekerekített metszett-üveg palack és 

a fényűző arany kupak kombinációjával. Elegáns befejezésként a fényes arany nyakon 

megjelenik a híres 007 logó lenyomata. 

 

Mind az üveg, mind a doboz feltűnő ombré sárga-borostyán színt kapott, ami a lángoló 

jamaicai naplementére emlékeztet. 

  



ADATLAP 

JAMES BOND 007 POUR HOMME & 007 POUR FEMME 

 

James Bond 007 Fragrances bemutatja első illat duóját: 007 Pour Homme és 007 Pour 

Femme. A legújabb James Bond film, a No Time To Die két helyszíne, a hideg norvég égbolt 

és a lángoló jamaicai naplemente ihlette. A két új illat 2020. februárjától érhető el a boltokban.  

 

007 Pour Homme 

Egy aromás illat innovatív black-to-clear technológiával. A férfi lifestyle illatok között az első 

fekete parfüm, ami kifújva színtelenné válik, a szabadalmaztatott formulának köszönhetően.  

 

Fej jegyek:   menta akkord, arktikus jegyek, fekete bors 

Szív jegyek:   cédrus levél, lavandin, rozmaring 

Alap jegyek:   pacsuli, vetiver, száraz ámbra 

 

Termékválaszték :  Eau de Toilette 30ml, 50ml 

    Deodorant Natural Spray 75ml 

 

007 Pour Femme 

Egy keleti virágos illat. 

Fej jegyek:   frézia, körte, mandarin 

Szív jegyek:   éjszaka virágzó jázmin, cédrusfa 

Alap jegyek:   fahéj, vanília bab, tonkabab, Cashmeran 

 

Termékválaszték:  Eau de Parfum 30ml, 50ml 

    Deodorant Natural Spray 75ml 

 

Boltokban:   2020. februártól 

 

További információk:   <Pálffi Marianna> 

   

 

 


