
 A MAGABIZTOSSÁG FRISS ILLATA 

 

A Mexx bemutatja a Fresh Splash-t: 

Egy friss, hosszantartó illat duót nőknek és férfiaknak 

 

Készülj fel a napra! Érezd magad frissnek és magabiztosnak reggeltől estig a Mexx új 

blockbuster illat duójával, a Fresh Splash-sel. A könnyű, hosszantartó illat For Her és For Him 

élénkítő lendületet ad az önbizalmadnak egész nap. A jó érzés üdítően egyszerű.  

 

Az élet tele van apró kényeztető pillanatokkal, amelyek lendületben tartanak: egy élénkítő víz 

permet; egy frissítő hideg ital; egy energetizáló könnyű szellő; egy nyugtató mély lélegzet. Az 

ilyen egyszerű élvezetek által ihletett Fresh Splash felemelő frissesség érzetet biztosít a nap 

folyamán, hogy hűvös magabiztossággal vészeld át a napot. 

 

Hosszantartó frissesség 

Egész nap frissen ápoltnak szeretnéd érezni magad, de nehéz egy olyan könnyű illatot 

találnai, ami hosszan tart anélkül, hogy túlzásokba esnél. Szerencsére a Fresh Splash akár 

10 órán át megmarad.  

Az úgynevezett „time release” technológia segítségével, ami a Cyclodextrin – egy 

természetben előforduló cukor molekula – előnyeit kihasználó illatkapszulázási mechanizmus, 

amely megköti és a magjában tárolja az illatot. A finom illatjegyek a bőröd természetes 

nedvességének hatására aktiválódnak és szabadulnak ki a nap folyamán fenntartva a 

frissességet. Könnyű viselni minden nap, a Fresh Splash segít, hogy készen állj, bármi is kerül 

az utadba.  

 

Fresh Splash For Her 

A virágos-gyümölcsös női Fresh Splash illat egy frissítően élénk görögdinnye akkorddal nyit, 

amit tovább fokoznak a lédús őszibarack és az étvágygerjesztő citrus jegyek pezsgése. 

A szívben üdítően nőies élményt nyújt, ahogy a jázmin krémes lágysága összefonódik az 

ibolya level és a tengeri só zöld és könnyed. A tiszta pézsmás és fás jegyek teszik teljessé a 

könnyed és szellős illatot. 

 

Fresh Splash For Him 

A férfi Fresh Splash egy aromás citrus illat, ami a vérnarancs és a grapefruit intenzív 

üdeségével ébreszti fel az érzékeket, egy csipetnyi fűszeres gyömbérrel megbolondítva. Ez a 

zöld és jellegzetes bazsalikom és a fekete bors élénk fúziójává alakul, a lavandin 

eleganciájával kiegészítve. 



 

Friss stílus 

A palackok és karton dobozok tiszta, minimalista vonalai és akvás színkódjai tökéletesen 

tükrözik a bennük rejlő frissítő illatokat. Téglalap alakú üveg flakonok, a tetejükön határozott 

kupakkal zárják, magukba a sarkividéki kék színű folyadékot. Az egyes palackok elején, egy 

fokozatosan sötétedő kék címke  – a For her világosabb, a For Him sötétebb árnyalatú – amire 

mintha vízcseppeket fröcsköltek volna, intenzív, friss érzést váltva ki. Ugyanez a vízcsepp 

design jelenik meg a prémium karton dobozokon, amelyeken feltűnik fehér alapon fekete 

színnel nyomva az egyedi Mexx logo. 

 

Fedezd fel a magabiztosság friss illatát. Érezd magad egész nap ápoltnak és magabiztosnak 

a Mexx Fresh Splash illatával. 

 

  



ADATLAP 

FRESH SPLASH BY Mexx 

 

A Mexx bemutatja új Fresh Splash For Her és For Him-et, egy frissítően könnyű, hosszantartó 

illatduót az egész napos magabiztossághoz. Time release technológiával megerősítve, a 

kapszulába zárt gyengéd illat jegyek bőröd természetes nedvességtartalmának hatására 

aktiválódnak, finom frissességhullámokat hozva a nap folyamán. 

Az akár 10 órán keresztül érezhető Fresh Splash biztosítja, hogy készen állj bármilyen 

helyzettel is találd magad szembe. 

A jó közérzet üdítően egyszerű. 

 

 

Fresh Splash For Her 

Egy virágos-gyümölcsös illat: 

Fej jegyek:   Görögdinnye jegy, őszibarack, narancs, mandarin 

Szív jegyek:   Ibolya levél, jázmin, tengeri só jegy 

Alap jegyek:   Tiszta pézsma, kasmír fa, cédrusfa 

 

Termékválaszték:  Eau de Toilette 30ml, 50ml 

    Deodorant Natural Spray 75ml 

     

 

 

Fresh Splash For Him 

Egy aromás-citrusos illat: 

Fej jegyek:   Grapefruit, vérnarancs, körte, gyömbér 

Szív jegyek:   Bazsalikom, lavandin, fekete bors 

Alap jegyek:   Vetiver, Pacsuli, pézsmás jegyek 

 

Termékválaszték:  Eau de Toilette 30ml, 50ml 

    Deodorant Natural Spray 75ml 

 

 

Polcra kerül:   2020. április 

 

 

 


