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Je ontvangt deze email van oona omdat je je ingeschreven hebt voor onze persberichten,
ofwel persoonlijk of via email.
Wordt deze mail niet goed weergegeven?

PERSBERICHT

INTIMACY MEN SPORT: ODE AAN DE
MODERNE MAN

Na de lancering van een eerste herenparfum in 2018, introduceert Intimacy vandaag een
tweede, volledig nieuwe mannengeur aan haar assortiment: INTIMACY MEN SPORT.
Het verhaal van Intimacy begint in september 2016. Vanuit een intense voorliefde voor heerlijke
geuren keert het merk terug naar de essentie van de luxeparfumerie: het parfum zelf.
Een terugkeer naar rijke, authentieke ingrediënten, naar de emotie die een parfum opwekt en naar
de sensualiteit die het omgeeft. Een vleugje luxe in het dagelijkse leven. Sinds de lancering in 2016
is het merk flink gegroeid. Na het succes van Intimacy MEN Classic volgt nu een nieuwe, frisse,
tonische, maar vooral zeer mannelijke geur.
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Een ode aan de moderne man
Met Intimacy Men Sport creëert het merk een geur die een gevoel van vrijheid opwekt. Denk aan
een man die zich wil herbronnen in een uitgestrekte woestijnvlakte en een nieuw evenwicht vindt.
Dit herwonnen evenwicht geeft hem kracht en vastberadenheid. Het is een geur met een subtiele
balans tussen sereniteit en oprechtheid voor de moderne man.
Het parfum
Intimacy Men Sport straalt in eerste instantie kracht en energie uit. De samenstelling steunt op
de frisheid van bergamot, citroen en mandarijn. Een sterke en dynamische frisheid die de
eigentijdse man kracht geeft.
De kern van het parfum bestaat uit een ultramannelijke mix van lavendel, witte jasmijn en
oranjebloesem.
Tot slot onthult zich een sensuele basis met muskus en witte houtsoorten, in evenwicht gebracht
met kruidige toetsen van nootmuskaat en patchoeli.
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Leder voor een ultiem gevoel van luxe
De flacon van Intimacy Men Sport heeft dezelfde vorm en hetzelfde ontwerp die nu al de signatuur
look van het merk Intimacy vormen. Het marineblauwe leder zorgt voor een mannelijke, luxueuze
en gedistingeerde stijl.
Het glas is doorzichtig. Zo komt de diepe, blauwige kleur – mysterieus en eindeloos mannelijk –
volop tot zijn recht. De elegantie en natuurlijke klasse van het flesje staan symbool voor de
moderne man.
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Eau de Toilette (75ml) - € 49,95
Eau de Toilette (125ml) - € 69,95
Deo Spray (150ml) - € 15,95
Hair and Body (150ml) - € 15,95
Gift set: Eau de Toilette (75ml) + Deo Spray (150ml) - €49,95
INTIMACY MEN is exclusief verkrijgbaar bij ICI PARIS XL vanaf 15 mei 2019

Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, samenwerkingen of interviews kan je steeds terecht
bij:
Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 3 213 99 97

Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
blog | facebook
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