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Coffrets para oferecer este Natal

Scorpio apresenta a nova fragrância Adrenaline Shock
Lisboa, 01 outubro 2014 – A Henkel Beauty Care apresenta Adrenaline Shock, a nova
fragrância da marca de perfumes masculinos Scorpio. Esta variedade junta-se aos já
familiares aromas de Rouge e Vertigo, para oferecer 3 escolhas de presentes neste
Natal.
A marca Scorpio representa um misterioso mundo de paixão e sedução e encarna os
valores masculinos por excelência: força, virilidade, confiança, sedução e mistério. Este
Natal, Scorpio oferece uma gama de perfumes com três diferentes fragrâncias que se
adequam a cada perfil masculino: Scorpio Rouge, Scorpio Vertigo e a grande novidade para
este Natal, o Scorpio Adrenaline Shock.
O novo perfume Scorpio Adrenaline Shock distingue-se pela sua fragrância fresca com
aroma a citrinos, que se prolonga num toque apimentado com o final ousado e cativante das
notas amadeiradas do feijão tonka (cumaru), indicado para um homem audacioso e
hipnotizante.
O Scorpio Rouge é um perfume para um homem clássico, com uma fragrância intensa e
ardente, que se prolonga num aroma ousado e floral, associado às profundezas de bosques
magníficos. O Scorpio Vertigo, mais discreto e sensual, para um homem intenso, é uma
fragrância fresca, metálica e intensa, que se prolonga num aroma tónico, associado à
sensualidade de bosques de sândalos e carvalhos.
As fragrâncias de Scorpio estão disponíveis em dois tipos de conjuntos especialmente
concebidos para este Natal e que são o presente ideal: um inclui dois produtos, Eau de
Toilette e Desodorizante Spray e outro é composto por três produtos, Eau de Toilette, Gel de
Duche Perfumado e Desodorizante Spray.
Os coffrets de Natal da Scorpio encontram-se disponíveis numa ampla rede de pontos de
venda pelo preço de venda ao público recomendado* de 15,95 Euros (conjunto de 2
produtos) e 19,95 Euros (conjunto de 3 produtos).
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Coffret 3 unidades – Scorpio Adrenaline Shock
1 Eau de Toilette, 1 gel de banho, 1 desodorizante

Coffret 2 unidades – Scorpio Adrenaline Shock
1 Eau de Toilette, 1 desodorizante

Coffret 3 unidades – Scorpio Rouge
1 Eau de Toilette, 1 gel de banho, 1 desodorizante

Coffret 2 unidades – Scorpio Rouge
1 Eau de Toilette, 1 desodorizante

Coffret 3 unidades – Scorpio Vertigo
1 Eau de Toilette, 1 gel de banho, 1 desodorizante

Coffret 2 unidades – Scorpio Vertigo
1 Eau de Toilette, 1 desodorizante
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*Suscetível de modificação de acordo com o livre critério do ponto de venda
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