
RAGADD MEG A NYÁR VIBRÁLÁSÁT! 

 

A Mexx bemutatja új, friss limitált nyári illatpárját:  

Summer Vibes Woman és Man 

 

Idén nyáron ünnepeljük azokat az emlékezetes pillanatokat, amelyek különlegessé teszik az 

életet, mint a hosszú esték a szabad ég alatt, a barátokkal együtt élvezve a zene ritmusát és 

a finom italokat! Ragadd meg a nyár pezsgő elevenségét a Mexx új limitált kiadású illat 

duójával: Summer Vibes Woman és Man. A korlátozott ideig kapható friss, modern illatok a 

nyár érzését hagyják a  bőrödön. Ne várj sokat, szerezd meg! 

 

Egy olyan világban, ami soha nem áll meg, itt az ideje, hogy egy lépést hátralépjünk, Netflix 

helyett több naplementét nézzünk és “like”-ok helyett emlékeket gyűjtsünk. A boldog nyári 

érzések ihlette Summer Vibes a tengerparton való hűsölés örömét sugározza, az együtt 

lófrálást a barátokkal, egy frissítő fuvallat érzését a napbarnított bőrön, amit egyetlen Insta 

post sem tudott megragadni. Vedd fel a napszemüveged, tedd be a kedvenc “jól érzem 

magam” zenéd és engedd, hogy magával ragadjon a nyár vibrálása! Élj a pillanatban ne a 

telefonodon keresztül! 

 

Summer Vibes Woman 

Ez a virágos gyümölcsös illat maga a színtiszta nyár palackba zárva. A lédús körte és a trópusi 

ananász levelek élénk összhangjával nyit, azonnal megidézve a napsütést. Majd beleolvad 

egy gyönyörű magnólia és frézia csokorba, aminek az illatát tovább erősíti a mirabell szilva 

zamatos  édessége.  A szantálfa és a pézsma jegyek melegséget és textúrát adnak az illatnak, 

teljessé téve ezt a ragyogó nyári névjegyet.  

 

Summer Vibes Man 

Az aromás-fűszeres illat, a Summer Vibes Man jellegzetes gyümölcsös és fás jegyek gazdag 

keveréke, a friss, élénkítő élmény érdekében! Először a kardamom és a paprika energikus 

fúziója ragadja meg a figyelmünket, mielőtt a felemelően férfias szívjegy kibontakozik, 

főszerepben a ropogos almával és a gyantás cédrusfa jegyekkel.A fűszeres frissességet a 

pacsuli és az ámbra meleg, földes nyomai egyensúlyozzák ki, szinte kötelezővé téve ezt a 

könnyen viselhető illatot a meleg nyári napokra. 

 

. 

 

 



Kiemelkedő nyári formatervezés 

A Summer Vibes stílusos és színes csomagolása valóban a nyarat idézi. A Mexx signature 

illatok egyedi palackjához hasonlóan, a női illat hengeres alakú női üvege piros, míg a férfi 

illat téglatest formájú palackja frissítő azúrkék. A fokozatosan mélyülő gyönyörű árnyalatok  

ragyogó nyári naplementéket és felhőtlen égboltot idézik. Az illatok élénk színű dobozokat 

kaptak – a női  pirosat, a férfi kéket.  A dobozokat napfénnyel pöttyözött színes pálmafák 

díszítik, a nyár gondtalan szellemét sugározva. 

 

Ugyanezek a napfényes kék és világos vörös fénnyel áttört pálmafa ábrázolások, szolgálnak 

a kampány hátteréül. Az ezüst kupakos parfümös üvegek állnak a kép középpontjában, az 

üvegen pedig tisztán kivehetők a kidomborodó, nagy méretű MEXX betűk. 

. 

Legyen ez egy emlékezetes nyár! Ünneplj minden pillanatot a Mexx limitált kiadású Summer 

Vibes Woman és Man illataival. Üdítően egyszerű illatok.  

  



ADATLAP 

SUMMER VIBES BY MEXX 

 

A Mexx bemutatja a Summer Vibes Woman és Man új limitált illatpárját, amelyek a nyár 

érzését hagyják a bőrödön. Ezek a felejthetetlen nyári élmények-ihlette friss és könnyen 

viselhető illatok az élet olyan kis “nagy pillanataink” ünneplései, mint azok a végtelen nyári 

esték, amikor a barátokkal közösen élvezheted a ritmust és az italokat.  

Engedd, hogy magával ragadjon a nyár különleges pezsgése és éld meg a pillanatot! 

 

 

Női illat 

Egy virágos-gyümölcsös illat 

Fej jegyek:   ananász levelek, körte 

Szív jegyek:   magnólia, frézia, mirabell szilva 

Alap jegyek:   szantálfa, pézsmás jegyek 

 

Termékválaszték:  Eau de Toilette 20ml, 40 ml   

 

Férfi illat 

Egy aromás-fűszeres illat 

Fej jegyek:   kardamom, bors 

Szív jegyek:   alma, cédrusfa 

Alap jegyek:   pacsuli, ámbra 

 

Termékválaszték:  Eau de Toilette 30ml, 50ml 

 

 

 

 


