
 
 

Signature Story:  
Uusi tuoksupari David & Victoria Beckhamilta   

 
Mies on varmakäytöksinen, karismaattinen ja innoittava. Nainen on tyylikäs, kaunis ja 

naisellinen. David ja Victoria Beckham. Yhdessä he elävät taianomaista elämää, joka 

tuo mieliin vanhat Hollywood-elokuvat.  

 

Beckhamien kiehtova pariskunta edustaa tämän päivän glamouria parhaimmillaan. 

Nyt heidän kumppanuutensa ydin on vangittu kahteen uuteen tuoksuun. Signature 

Story For Him ja Signature Story For Her -tuoksut juhlistavat tämän tunnetun 

pariskunnan menestyksekästä elämää, kuuluisuutta ja ylellisyyttä, jotka on saavutettu 

intohimolla, omistautumisella ja synnynnäisellä lahjakkuudella. Tuoksupullon sinetin 

alta paljastuu heidän henkilökohtainen tarinansa….. 

 

Tuoksujen inspiraatio tulee Davidin ja Victorian rakkaudesta kaikkeen klassiseen ja 

ajattomaan. Signature Story for Him ja For Her -tuoksut ovat aistillisia ja elegantteja 

tuoksuja, jotka sisältävät henkilökohtaisen sanoman. Vaikka kumpikin tuoksu on 

hyvin nykyaikainen, sisältävät ne enemmän kuin hivenen vanhojen Hollywood-tähtien 

glamouria.    

 

Signature Story -tuoksut tulevat myyntiin 2009 syyskuussa, joka on myös 

alkuperäisten Signature For Him ja For Her -tuoksujen syntymäpäiväkuukausi. 

Hienostuneet uudet tuoksut kertovat seuraavan vaiheen David ja Victoria Beckhamin 

menestystarinasta. 

 

David kommentoi: ”Yhteistyömme Cotyn kanssa sujuu loistavasti. Tällä kertaa 

halusimme luoda klassisen tuoksun miehille ja naisille. Signature Story -tuoksut ovat 

mielestäni hyvä lisä tuoksuperheeseemme. Toivon ihmisten pitävän uusista 

tuoksuistamme.”  



Victoria Beckham lisää: “David ja minä tunnemme suurta intohimoa menneen ajan 

glamouria ja tyylikkyyttä kohtaan. Signature Story –tuoksujen avulla halusimme 

vangita entisajan Hollywood-tyylin ja antaa sille oman modernin vivahteemme. 

Loimme kaksi aistillista ja tasapainoista tuoksua, joista toinen on hyvin miehekäs ja 

toinen herkän naisellinen – molemmissa on mukana klassisuutta ja ajattomuutta.” 

 

Signature Story For Him  
David Beckhamia ihaillaan ympäri 

maailmaa hänen lahjakkuutensa ja 

rennon  tyylikkyytensä vuoksi. 

Hänestä välittyy ylellisyys ja 

miehekkyys. Metsäinen, 

aromaattinen Signature Story For 

Him –tuoksu ilmentää hänen 

tyyliään ja näkemyksiään. Tuoksu 

korostaa sitä käyttävän miehen 

tyylikyyttä ja hienostuneisuutta. 

 

Tuoksu avautuu basilikan ja orvokin lehtien puhtaan raikkailla tuoksuvivahteilla, joihin 

sekoittuu aavistus eksoottista ananasta. Tuoksun sydämessä virkistävät 

appelsiininkukat yhdistyvät rosmariinin ja laventelin tuoksuihin, luoden houkuttelevan 

puoleensavetävän vaikutelman. Tuoksu syvenee aistilliseksi, täyteläiseksi 

jälkituoksuksi, jolle seetripuu, suitsuke ja patsuli antavat hienostunutta tyylikkyyttä.    

 

Signature Story For Her 
Victoria Beckham tuo mieliin hienostuneen, 

tyylikkään ylellisyyden. Hänet tunnetaan  
ympäri maailmaa synnynnäisestä 

tyylitajustaan ja muodikkaasta 

pukeutumisestaan. Signature Story For Her 

on moderni kukkais- sypressituoksu, joka 

kuvaa Victorian tyyliä, naisellisuutta ja 

herkkää voimaa. 

 



Lämmin ja seksikäs tuoksu avautuu persikan, pomeranssin ja kumkvatin kuplivan 

makeilla tuoksuvivahteilla, jotka viettelevät ja kutsuvat luokseen. Sydäntuoksu 

rakentuu puoleensavetävän, naisellisen kukkakimpun ympärille. Kimppu koostuu 

ruususta ja pionista, joihin sekoittuu appelsiininkukkien tuoksua. Tuoksussa on 

myskistä, patsulista ja sammalesta koostuva aistillinen, metsäinen jälkituoksu, joka 

kuvaa Victorian hienostuneen ylellistä elämää. 

 

Kertomus hienostuneesta tyylikkyydestä 
Jos ajatellaan Davidin ja Victorian luontaista tyylitajua ja ylellistä elämää, ei ole 

mikään yllätys, että Signature Story -tuoksujen pullot ja pakkaukset näyttävät 

kauniilta ja tyylikkäiltä. 

 

For Him -tuoksun pullo on selkeä ja tyylikäs. Sen hienostunut neliön muoto ja 

klassinen hopeanvärinen korkki, tuovat mieliin David Beckhamille tyypillisen 

modernin, miehekkään tyylikkyyden. Pullon etuosaa koristaa valkoisella painettu 

DVB-vaakuna ja tuoksun nimi. Vaalean meripihkan sävyinen tuoksuneste kuultaa 

värittömän lasipullon läpi. Yllättäen pullon takaosa on musta ja siihen on kirjoitettu 

seuraava Dante Alighierin runo: 

In that book which is 

My memory… 

On the first page 

That is the chapter when 

I first met you 

Appear the words… 

Here begins a new life 

 

Pullon miehekkään, ylellinen tyyli toistuu tyylikkäässä, mustassa tuoksukotelossa. 

Pakkaus on saanut innoituksensa kirjekuoresta ja se luo kuvan mennen ajan 

nostalgisista rakkauskirjeistä. Pakkausta koristaa huomiota herättävä vahasinetti, 

joka täytyy rikkoa, jotta sisälle pakattu salaisuus paljastuisi.       

 

For Her -tuoksun pullo täydentää Signature Story For Him -tuoksun pulloa 

ainutlaatuisella naisellisella, Victorialle tyypillisellä vivahteella. Se on ajattoman 

tyylikäs pullo, jonka tyylin viimeistelee metallinsävyinen korkki. Herkän naisellinen, 

pehmeän persikan sävyinen tuoksuneste kuultaa värittömän lasipullon läpi. Samoin 

kuin Signature Story For Him -tuoksupulloon myös For Her -pullon taustaan on 

kaiverrettu Dante Alighierin runo.    



 

For Her -tuoksun pakkaus on väriltään hienostuneen kerman valkoinen. Entisaikojen 

rakkauskirjeet mieliin tuovaa pakkausta koristaa musta vahasinetti, johon on painettu 

DVB-lofo ja tuoksun nimi. Sekä pullo että pakkaus henkivät Victorialle ominaista 

modernia, klassista tyylikkyyttä.  

 

Tuotevalikoima 
 

Signature Story For Him 

Eau de Toilette spray 30 ml   30,00 euroa 

After Shave spray 50 ml   30,00 euroa 

Deodorant Stick 75 g    19,00 euroa 

Body Spray 150 ml    19,00 euroa 

Shower Gel 200 ml    19,00 euroa 

 

Signature Story For Her 

Eau de Toilette spray 30 ml   30,00 euroa 

Shower Gel 200 ml    19,00 euroa 

Body Lotion 200 ml    19,00 euroa 

Body spray 150 ml    19,00 euroa 

 

Signature Story For Him ja For Her –tuoksut tulevat myyntiin syyskuussa 2009. 
 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cartId=441  
 
Signature Story -tuoksujen tiedote on tallennettu upea.fi-nettisivuston 
mediaosioon.  
Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
 
Lisätiedot: 
BERNER OY, Kosmetiikkaosasto 
Anne sario, p. 0207 91 4322, gsm 050-5955 958,  
sähköposti anne.sario@berner.fi 
 

  

 

 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cartId=441


FACT SHEET 
 

SIGNATURE STORY BY DAVID & VICTORIA BECKHAM 
 
 

Inspired by their love of all things vintage, Signature Story conveys the modern day 
love story of David and Victoria Beckham…played out in old Hollywood style.   
 
Open the secret seal and discover their signature story inside.  
 
 
Signature Story For Him 
Signature For Him is a complex woody aromatic fragrance with seductive 
undertones. 
 
Top notes:   Wild basil, violet leaves, pineapple 
Mid notes:   Orange flower, rosemary, lavender absolute 
Drydown:   Cedarwood, incense, patchouli 
 
Range:    xxx 
 
Perfumer:   Beatrice Piquet from IFF 
 
Packaging Designer:  Lutz Herrmann 
 
 
 
Signature Story For Her 
Modern, warm and sensual, Signature Story For Her is a feminine floral chypre. 
 
Top notes:   Peach, bitter orange, kumquat 
Mid notes:   Rose petals, white peony, orange blossom 
Drydown:   Musk, patchouli, moss 
 
Range:    xxx 
 
Perfumer:   Nathalie Lorson from Firmenich 
 
Packaging Designer:  Lutz Hermann 
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