
A MEXX BEMUTATJA: WHENEVER WHEREVER 

A mindennapok kényelmének illat-duója,  

Time Release Technológiával 

  

A mai rohanó élet világában a fiatal szakértők az egyszerűségre törekszenek. Az egyszerű 

élet utáni vágytól inspirálva, a Mexx bemutatja a Whenever Wherever-t, a „bármikor és 

bárhol” illat-duóját, amelyet egész nap, minden nap kényelmesen viselhetsz, alkalom nem 

számít.  

 

Tökéletes munka mellé, munka után, és ahhoz, hogy megfeledkezhess a munkáról. A 

Whenever Wherever-rel gond nélkül választhatod ki és viselheted illatod. A parfümödet 

többé nem kell csak a különleges alkalmakra tartogatnod. Ehelyett a Mexx frissítő, modern 

illatkompozíciókat tervezett, Férfi és Női változatban is, a mindennapok élvezetére, 

bármikorra és bárhova.   

 

Time Release Technology (Időzítéses Technológia): 

Ha sűrű a munkanapod, különösen szeretnéd, hogy az illatod végig a pályán maradjon. A 

Time Release Technológiának köszönhetően a Whenever Wherever friss illatélményt 

biztosít az illatjegyek megtartásával és fokozatos felszabadításával. Ennek 

eredményeképpen a nap során folyamatosan élvezheted az újra és újra életre kelő illat 

élményét.  

 

Női 

Egy friss virágos gyümölcsös illat – a Whenever Wherever For Her egyensúlyt teremt a a 

ragyogó gyümölcsös, lágy virágos és fás tónusok között. Először a frissítő, zamatos narancs 

és körte aromák biztosítanak felemelő, hangulat-fokozó frissességet. Ez vezet el a nőies 

rózsacsokorhoz, amelynek bűverejét az édes jázmin és viola gyengéd tónusai fokozzák. 

Végül a cédrusfa és a vanília meleg jegyei adnak könnyű eleganciát ennek a kortárs illatnak.  

 

Férfi 

 A For Him parfüm szuper-friss aromás citrus illat, mely a citrom és a grapefruit zamatos 

jegyeivel nyit, a pezsdítő hatásért. A szívben a frissítő víz-akkord teremt tiszta és légies 

érzetet. Ezt kiegészíti a fás vetiver és a földes pacsuli, amely melegséget és mélységet ad a 

férfias illatnak. 

 

Friss, Modern Design 



A Whenever Wherever egyszerű, mégis stílusos, négyzet alakú üveget kapott, merész, 

négyzet alakú kupakkal. A Női For Her parfüm pink juice-megjelenésének finomságát, a 

halványrózsaszín és korall címke fokozza, míg a Férfi For Him üvegében a parfüm 

világoskékjéhez mutatós tengerészkék és sárga címke párosul. A prémium dobozok 

visszhangozzák a szemet gyönyörködtető rózsaszín és sötétkék színkódokat, el vannak 

látva a jellegzetes Mexx logóval, amelynek feketéje kontrasztba kerül a fehér háttérrel. 

Élvezd a mindennapi kényelem illatát, a Whenever Wherever-t a Mexx-től! 

Jellegzetességek: 

For Her 
Friss, virágos-gyümölcsös illat. 
Fejillat:               Mandarin, Zöld levél-jegyek, Körte 
Szívillat:   Ringló, Rebarbara, Jázmin, Viola 
Alapillat:   Pézsma jegyek, Cédrusfa, Vanília 
 
 
For Him 
Friss, aromás, citrusos illat. 
Fejillat:               Grapefruit Zamat, Citrom, Borostyán Levelek, Alma 
Szívillat:   Víz-akkordok, Fenyő Balzsam, Tengeri Hínár 
Alapillat:   Tölgyfamoha, Kasmír, Pacsuli Esszencia 
 
Range:    Férfi Eau de Toilette 30ml – 6999 Ft 

Férfi Eau de Toilette 50ml – 8990 Ft 
Női Eau de Toilette 15ml – 6999 Ft 
Női Eau de Toilette 30ml – 8990 Ft 

    Férfi Deodorant Natural Spray 75ml – 3990 Ft 
    Női Deodorant Natural Spray 75ml – 3990 Ft 
 
A bevezetés ideje:  2019. Április 
 
https://www.mexx.com 
 

Kövesd a Mexx-et az Instagramon & Facebookon:  
  mexxofficial     Mexx 

       
A Coty-val kapcsolatos információkért látogass el a www.coty.com oldalra! 
A kommunikációs felületeken felhasználható képi és szöveges anyagokat 

megtalálhatod a www.prpin.com oldalon. 
 

Sajtókontakt: 
LanceCom Kommunikáció 
lancecom@lancecom.hu 

+36 1 311 9152 


