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O Boticário apresenta Malbec Gran Reserva 2004 em comemoração ao Dia dos Pais
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Além da nova fragrância, a marca traz uma versão portátil do consagrado Malbec, seis estojos e um nécessaire para
presentear na data.
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A fragrância Malbec, ícone da perfumaria de O Boticário e um dos perfumes masculinos mais
vendidos do Brasil, ganha uma versão exclusiva em homenagem ao Dia dos Pais: Malbec Gran
Reserva 2004. Lançado em edição limitada e numerada, a novidade estará à venda nas 3.260
lojas da marca em todo o Brasil a partir de 23 de julho. A marca também traz a novidade
Malbec Voyage, uma versão prática e portátil de 15ml da consagrada fragrância original de
Malbec. Para completar as grandes opções de presentes da data, seis estojos especiais e um
necessaire prometem agradar a todos os tipos de pais.
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“O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para O Boticário e, por isso, procuramos
sempre trazer lançamentos especiais para a ocasião, além dos tradicionais estojos e acessórios
para todos os gostos e bolsos. Isso possibilita aos filhos a oportunidade de presentear seus
pais e retribuir o carinho de uma vida inteira,” afirma Isabella Wanderley, Diretora de
Marketing de Produtos de O Boticário.
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De família olfativa Amadeirada Ambarada, Malbec Gran Reserva 2004 celebra oito anos de
sucesso da marca Malbec. Uma elegante combinação das tradicionais notas do Malbec original
com novos ingredientes, cuidadosamente escolhidos para dar vida e muita personalidade a
este novo perfume, tornando-o ainda mais surpreendente. Produzida com um lote único de
álcool vínico, maceradoao longo de oito anos em barris de carvalho francês, a nova fragrância
é um presente especial e exclusivo.
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“A inspiração para criar Malbec Gran Reserva 2004 veio da maceração e da transformação que
esse processo provoca nos vinhos. Quando maceramos uma bebida, ressaltamos o que ela tem
de melhor, a sua alma. E foi exatamente o que imaginamos para esta nova criação, que
ressaltasse a essência de Malbec”, revela Napoleão Bastos, perfumista da IFF.
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Malbec Voyage -Sucesso absoluto entre os homens marcantes, a fragrância original de Malbec
ganha uma versão inédita em embalagem spray de 15 ml, o Malbec Voyage. Em edição
limitada, a novidade chega para satisfazer homens modernos que têm o cotidiano agitado e
precisam de produtos que possam estar sempre à mão. Ideal para ser usado em viagens, ficar
na mochila, na gaveta ou na mala da academia,Malbec Voyage é de fácil aplicação e pode ser
usado discretamente a qualquer momento, mantendo as características olfativas de Malbec.
Estojos -Para agradar a todos os pais, foram escolhidas seis marcas masculinas de sucesso
para compor estojos especiais, com opções para todos os estilos e faixas de preço variadas. Os
estojos vêm com um tag que traz uma mensagem especial para os pais e permite o encaixe de

uma foto, tornando o presente mais completo e personalizado. A maior parte dos estojos
possui um acessório exclusivo e desenvolvido especialmente para a data.
Lançamentos: Malbec Gran Reserva 2004 Desodorante Colônia 100 ml - Edição Exclusiva e
Limitada-Preço sugerido: R$150,00 |Família Olfativa: Amadeirada Ambarada| Saída: Lima da
Pérsia, Cassis, Folhas de Violeta, Bergamota, Limão, Mandarina, Cardamomo, Folhas de Cedro,
Olíbano, Notas Frescas |Corpo: Cedro da Virgínia, Patchouli, Head Space Malbec, Acorde Frutal
Licoroso| Fundo: Musk, Musgo, Âmbar, Benjoim, Chocolate.
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Malbec Voyage Desodorante Colônia 15 ml - Edição Limitada-Preço sugerido: R$ 42,99|Família
Olfativa: Amadeirada| Saída: Lima da Pérsia, Cassis, Folhas de Violeta, Bergamota, Limão,
Mandarina, Cardamomo, Folhas de Cedro, Olíbano| Corpo: Cedro da Virgínia, Patchouli, Head
Space Malbec| Fundo: Musk, Musgo, Âmbar, Benjoim.
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Estojos: Estojo Portinari-Preço sugerido: R$166,00 |Desodorante Colônia 100ml | Balm Após
Barba 110g | Sabonete 125g | Desodorante Antitranspirante Roll-On 55ml |Caixa de
Ferramentas |Dimensões do Estojo: 38,5 x 19 x 5,5 cm|Dimensões do Acessório: 14 x 11 x
3,5 cm.
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Estojo Arbo-Preço sugerido: R$145,00 |Desodorante Colônia 100ml |Espuma de Barbear 50 ml
|Sabonete Perfumado 125g| Cantil| Dimensões do estojo: 27 x 26 x 7 cm| Dimensões do
acessório: 18,5 x 6,5 cm.
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Estojo Malbec Sucessos-Preço sugerido: R$125,00 | Malbec Desodorante Colônia 50ml |Malbec
Duo Desodorante Colônia 50 ml |Malbec Sabonete 90g | Dimensões do estojo: 25,2 x 20 x 7
cm.
Estojo Uomini-Preço sugerido: R$109,00 | Desodorante Colônia 100 ml | Desodorante Spray
100 ml |Espuma de Barbear 50ml| Balm Após Barba 40g |Sabonete 125g| Dimensões do
estojo: 28 x 21 x 4,5 cm.
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Estojo Connexion | Preço sugerido: R$97,00 |Desodorante Colônia 100ml |Sabonete
Perfumado 90g| Carteira e porta cartões |Dimensões do estojo: 27 x 21 x 5 cm |Dimensões do
acessório: 12 x 12 x 9 cm.
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Estojo Acqua For Men-Preço sugerido: R$67,00|Acqua Brasilis for Men Desodorante Colônia
250ml |Acqua Sensation for Men Desodorante Colônia 50ml |Acqua Brasilis for Men Sabonete
90g |Dimensões do estojo: 22 x 20 x 8 cm.
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Acessórios:Nécessaire Masculino-Preço sugerido: R$39,99|Dimensões do acessório: 22,5 x 15
x 9,5cm. Centro de Relacionamento com o Cliente O Boticário – 0800-413011 (chamada
gratuita) – ou pelo site www.oboticario.com.br.
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Fonte: Revista Fator Brasil. [Portal]. Disponível em:
<http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=212773 >. Acesso em: 8
ago. 2012.

