
                            

представя 

една нова любовна история 

за нея и за него 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заедно можем да докоснем небето, Заедно можем да летим, Заедно нищо не може да ни спре. 

Три момента от живота, в които може да се трансформира всяка ситуация в положителна и да й се 

наслаждаваме. Три заглавия, които  трептят в звука на „любовни мантри”, прокламирайки 

невероятната енергия, която прави влюбените по-силни всеки ден и още по-уверени в чувствата 

си.   

Това е нов диалог между двата пола – съвременен, позитивен, балансиран.    

Изчистените линии са характерни за стила на Giorgio Armani. Флаконите на ароматите изразяват на 

първо място чувственост: заоблени форми и извивки, напомнящи за мъжки рамене и женски 

бедра. Изчистеният флакон носи символиката на предмет на изкуството. Кръглата метална 

капачка допълва изисканата елегантност на двойката. Под капачката има два свързани пръстена, 

които са заключени като преплетени тела. В стъклото е гравирано ‘O’ на ‘YOU’, което напомня за 

двойните пръстени и безусловната поглъщаща любов.    



                            
 

Два аромата с еднаква сила. Единият перфектно женствен, другият истински мъжествен. Те 

комуникират помежду си, предизвикват, съблазняват.   

 

За нея / BECAUSE IT’S YOU (Защото това си ти) 

Щастие, наслада, искри, напълно неустоим като зряла малина в своята перфектна и максимално 

елегантна естественост в съчетанието с нероли. Какво крие в сърцето си тази съблазняваща  млада 

жена? Нейният харакер е  неустоимо женствен, пълен с инстинкти и страст. Нейният чар е напълно 

видим, като съблазнитела и  изискана роза абсолю. Нейната усмивка играе със силата на 

съблазънта както съчетанието на ванилия с мускус, които разкриват невероятно дълбока 

чувственост. Силен, пленяващ на мига, нейният поглед изразява нетърпението на любовта, която 

използва всяка възможност да заяви: BECAUSE IT’S YOU (Защото това си ти). 

За него / STRONGER WITH YOU (По-силен  с теб) 

Неговият характер живее в настоящето, подхранен от енергията на съвременния свят. 

Непредвидим, той изненадва със своята оригиналност като пикантния акорд на върховите нотки – 

микс от кардамон,  розов пипер и листа от виолетки. Неговият чар носи вродена елегантна 

увереност, с лекотата и безгрижието на младостта, пренесени от градинския чай в сърцето на 

аромата. Неговата усмивка комуникира с чувственост  по начина, по който есенцията от ванилия 

се влюбва в акорда на захаросан кестен, който завладява със своя магнетизъм: STRONGER WITH 

YOU (По-силнен с теб).  


