
ИСТОРИЯТА
Тя мина покрай мен, без дори втори път да ме погледне. Завладяваща, само в смокинг и по голи
крака. Като безкрайност, която човек би следвал до края на света.
Толкова секси!
Докато се разхождаше, видях как всички спират по средата на изречението си. Шок на забавен
кадър. Толкова скандал - но!
Леко развеселена от мълчаливата турбулентност, която сееше след преминаването си, тя се
отправи право към масата си, тази с нейната компания. Безмилостно непоколебима, че шоуто
продължава. В държанието й нямаше волност за дискретност или резервираност.
Тази жена живее в паметта ми, до момента на вманиачаването ми: нейният парфюм,So Scandal!
От Jean Paul Gaultier.

ФЛАКОНЪТ
Лениво спускащи се плисета, закръглени в ханша и с малка талия, а краката, в горната част, всичко
е наопаки. Ръчно изработен скандал!
Розовата течност преминава през този обект, като жизнен сок на опасно неустоим плод. Дизайнът,
драперията, флаконът създава сцена за история, която е предназначена да бъде писана през
цялата нощ и може би дори в почивката през деня.
Гарантирани са проблеми и тревожни усещания!
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SO SCANDAL!



КЕНЪТ
Цветът - grand cru, интензивно малиново, почти bordeaux.
Кадифени нюанси и цвят, който оцветява нощта с мода, звучи в две части: So Scandal!
От Jean Paul Gaultier.
Това е напълно ясно и звучи като експлозия от корк след отварянето на шампанско.

АРОМАТЪТ
Самата същност на Скандала!
Портокалов цвят - толкова сияен, Самбак жасмин - толкова разкошен и Тубероза - толкова
пудрена: три бели цветя, за които човек би могъл да се закълне, че ще доставят ангелска сладост.
И буум! Това е истинска бомба, съставена от всичко чувствено!
Сочна малина и гурме млечна нотка, със секси нюанси, активира всички плътски желания.
Истински афродизиак, смъртоносно оръжие, което е дълбоко еротично.

ПАРФЮМЪТ
Давни Буже и Фабрис Пелегрин. Това не е тяхното първо танго.
Тя казва: "Свободата е да не се страхуваш".
Той има гравирано на гърба на часовника си собственото си мото "carpe diem"(„улови мига“),
сякаш за да се наслади по-добре на скандала, който сам създаде с партньора си в
престъплението.

#BeScandal @jpgaultierofficial


