Je veux de l’amour,

en m'n parfum

Met het nieuwe jaar en met
Valentijn in zicht zijn we niet
enkel op zoek naar liefde maar
ook naar parfums om op slag
verliefd op te worden. Het jouwe
en het zijne: voor eeuwig – of toch
tenminste tot je volgende bezoek
aan Planet Parfum. En ze leefden nog lang en gelukkig onder
het genot van elkaars parfum.

planet

heart

For more information Christel Trösch
Communication Department +32 (0) 475 37 31 15 ctrosch@planetparfum.be
Je kunt de teksten en visuals downloaden op
http : //pressplanetparfum.be/2019/StValentin
Alle producten zijn exclusief verkrijgbaar in de Planet Parfum-parfumerieën
en op de e-shop WWW.PLANETPARFUM.COM
551 Lenniksebaan - B-1070 Brussel

1

3

Fris, luchtig en toch vrouwelijk: Carven Le
Parfum is de perfecte echo van de mode van
Carven. De geur zag het levenslicht dankzij de
uitzonderlijke visie, neus en talent van Francis
Kurkdjian. We ontdekken een bijzonder luchtig
parfum met een onweerstaanbare frisheid die
zich ontplooit in alle vrouwelijkheid. Wat haar
zo speciaal maakt is bovendien de uitzonderlijke
kwaliteit van haar ingrediënten. We vallen spontaan voor het tegelijk delicate en ondeugende
boeket van witte bloemen met mandarijnbloesem, witte hyacint, reukerwt en ylang-ylang.

COUTUREsfeer &
frisse wind

STAP 3 : Maak je lipstick nog matter (zodat hij
nog langer blijft zitten) met een vleugje ‘I’LL
HAVE ANOTHER SKIN TONIC’ van Close, die
je make-up in het algemeen fixeert en je lipstick
in het bijzonder.
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NIEUW

HERMÈS
Charming Twilly Limited Edition
Eau de Parfum 85 ml
€ 114,50

STAP 1 : Gebruik de Cellular Performance
verzorging van Sensai – exclusief bij Planet
Parfum – om je lippen voor te bereiden en ze
zijdezacht te maken. Bovendien ogen ze ook
jonger en blijven ze langdurig voller!
STAP 2 : Gebruik de 101 lipstick uit het ‘Oh My
Rouge!’-gamma van Close. Een vermiljoenrode tint die lang blijft zitten voor een onweerstaanbaar verleidelijke look, heerlijk comfort en
instant vollere lippen.

CARVEN
Le Parfum
Eau de Parfum 100 ml
€ 93,90

Charming Twilly, de laatste nieuwkomer van het
huis Hermès, is het parfum van een vrolijke stam met
zijn eigen kenmerken en herkenningsteken: een mini
roodgelakt hoefijzer op het zijden strikje rond de
hals van het flesje. Jonge meisjes, die tegelijk nog zo
teder en toch al erg vrouwelijk zijn, hebben als ander
herkenningsteken dit parfum op basis van gember,
tuberoos en sandelhout. Drie klassieke ingrediënten
krijgen een twist dankzij een verrassende mix voor
een hypermodern resultaat… Een bron van verleiding
en ondeugendheid voor een bijna dierlijk resultaat op
de huid. Samen vormen ze een ideaal trio, zonder
daarbij hun sublieme identiteit, noch hun geurige
persoonlijkheid te verliezen.

Margaux, Beauty Advisor bij Planet Parfum,
geeft je tips voor de ultieme glamoureuze kus
… de hele nacht lang.
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Christian Grey kan zich gaan aankleden – zowel
letterlijk als figuurlijk. Waarom zouden we ons tevreden stellen met 50 tinten grijs als we alle nuances
van de avond kunnen hebben, voor een echte karakterboost?

Een ideaal duo voor liefhebbers van subtiele
parfums die elkaar verrassend genoeg op
geurgebied perfect aanvullen, een beetje zoals het
geheim van die koppels die op de lange termijn
samenblijven.

duistere

VERLEIDING

Voor haar, een geur die je meevoert in elke zin
van het woord naar een Japanse tuin boordevol
vijgen, bergamot en Blauwe Waterlelie. Meer zen
dan dit wordt het niet.

Black Soul, het sterparfum van Ted Lapidus, is eindelijk verkrijgbaar bij Planet Parfum. Een geurige
valstrik met citrusbloesem en woestijnfruit boordevol kruiden, die je uitnodigt om binnen te treden in
een zwarte sensualiteit die even elegant als verfijnd
is. Voor neo-dandy’s die er niet voor terugdeinzen
hun kostbare duisterheid te laten zegevieren.

Voor hem, zo goed als een klassieker. Traditioneel, verfijnd maar eveneens heel erg zen. Een
frisse varengeur met noten van Earl Grey, appelbloesem en bamboetwijg.

NIEUW

TED LAPIDUS
Black Soul
Eau de Toilette 100 ml
€ 72,90

ANNAYAKE
Pour Elle
Eau de Parfum 100 ml
€ 81,90
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ANNAYAKE
Pour Lui
Eau de Parfum 100 ml
€ 67,90
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Voor Valentijn komt Cartier met een ongezien
elegante toets in de vorm van de nieuwe geur die het
huis lanceerde in september 2018: Cartier Carat.
Als hoofdinspiratie: het rode leder van de iconische
Cartierverpakking die het hart van vrouwen wereldwijd sneller laat slaan. De wereldse geur reist kilometers ver met je mee voor pure verleiding.

CARTIER
Carat
Eau de Toilette 2 X 15 ml
€ 50,50

de liefde
(voor parfum)
is beter met

2

een

TWEE!

KOSTBARE

geur voor de reiziger
PLANET HEART | 3

