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LOLITA LEMPICKA MON EAU, WODA
PERFUMOWANA DLA KOBIET 50 ML
Cena

79,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MON EAU to lekki i świeży zapach z owocowymi i kwiatowymi nutami, które sprawią, że lato będzie trwało cały rok.
Zapach jest inspirowany kwitnącymi letnimi łąkami i owocowymi krzewami jagodowymi. Zapach jest idealny dla lojalnego
klienta Lolity, ale także dla każdego, kto chce spróbować czegoś nowego.
Mon Eau nosi nazwę „One Voice”, co oznacza, że każdy składnik produktu jest przyjazny zarówno dla zwierząt, jak i przyrody.
Idealna alternatywa dla nowoczesnej i zaangażowanej kobiety.

Dom Mody Lolita Lempicka zaistniał na początku lat osiemdziesiątych: pierwszy paryski pokaz kolekcji odbył się w 1983
roku, rok później pierwsi goście i kupujący przekroczyli progi butiku tej marki. Autorką kolekcji była Josiane Maryse Pividal,
która zaczerpnęła swój pseudonim po części z powieści Valdimira Nabokova oraz po części od imienia polskiej malarki Tamary
de Lempicka. Jak sama chętnie wielokrotnie to podkreślała od wczesnych lat dzieciństwa lubiła malować i szyć ubranka dla
swych lalek. W ten sposób miało się zrodzić marzenie o przyszłym zawodzie. Przy czym wybór nazwy dla jej domu mody jest
wiele mówiący: zawsze chętnie szukała inspiracji w minionej kulturze, sztuce, w tym szczególnie modzie kobiecej lat
czterdziestych.
Pierwsze perfumy lansowane tym imieniem pojawiły się na rynku w 1997 roku. Niezmienną strategią stały się liczne
wznowienia produktów, które wcześniej dobrze zostały przyjęte. Ponadto wszystkie wyróżniają się oryginalnymi flakonami,
stylizowanymi na przedmioty luksusu o dużej dekoracyjności i użyciu złota. Z czasem lansowanie nowych perfum stało się w
domu mody Lolita Lempicka niemal równie ważne, jak projektowanie ubrań. Perfumy najczęściej pakowane są w fantazyjne
kolorowe pudełka o kształcie zgrabnej kostki z charakterystycznym białym nieregularnym polem środkowym.
Sukces perfum „Lolita Lempicka” inspirował do następnych edycji i zaowocował całym szeregiem nowych wersji tych perfum.
Rozpoznawalne są one po charakterystycznym flakonie w kształcie jabłka ze złotym napisem nazwy. Przy czym szklane
flakony różnią się czasem barwą, czasem tylko kolorem zawartości.
Pojemność: 50 ml
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