
 

 

 

Zostań bohaterem! 

Nadchodzą nowe moce linii zapachowej i pielęgnacyjnej  

marki Playboy 

 

Dawno, dawno temu, w odległej krainie, działy się rzeczy niesłychane. Otóż 
marka Playboy zawitała do świata, w którym wszystko może się zdarzyć….i 

prawdopodobnie tak się stanie. Z otchłani mroku, oświetlony blaskiem księżyca 

wyłania się nowy bohater, mistrz uwodzenia, władca duszy i zmysłów – Super 

Playboy. Ta bajka z pewnością nie jest przeznaczona dla dzieci….. 

 

Najnowszy duet zapachowy Super Playboy szykuje prawdziwą przemianę. Pod 

osłoną nocy przeobraża każdego „nieśmiałka” i każdą „skromnisię” w super 

randkowego zawodowca. Dając im magiczną siłę, zaczerpniętą z 

rozgwieżdżonego nieba, zachęca do poszukiwania gorących wrażeń. Odważną 

metamorfozę dopełnia ekskluzywna linia produktów pielęgnacyjnych do ciała 

Super Playboy, która potęguje niezwykłe doznania i wyzwala super moc. Jaki 

płynie morał z tej historii? Każda dziewczyna i każdy chłopak może dziś stać się 

bohaterem i uwodzić bajeczną atrakcyjnością. Kto jest gotowy na niesamowite 

przeżycie niech wejdzie do gry…  

PRESS TO PLAY i opowieść toczy się dalej….  

 

Rozdział I: Super zapach 
 

Super Playboy dla niej – kompozycja, która rzuci na kolana jej ofiarę…. 

 

 Siła, która go przyciągnie: atrakcyjna barmanka kusi smakowitym 

drinkiem Margarita. Koktajl ten, w połączeniu z napojem energetycznym i 

orzeźwiającą mandarynką uderza do głowy i skupia jego uwagę… super 

szybko. 

 Siła, która go uzależni: rozkoszna anielica z wiankiem egzotycznych, 

rajskich kwiatów, kusi słodyczą frezji oraz zaprasza do skosztowania 

przepysznych owoców „Amour en Cage”. „Klatka miłości”, peruwiańska 



wiśnia, złota jagoda, latarenka japońska lub chińska, w Polsce przybrała 

nazwę miechunki. Oryginalne połączenie… super uzależniające. 

 

 Siła, która go usidli: uwodzicielskie dzieło jest już ukończone. Finalne 

dopełnienie stanowi zmysłowa ambra, rozgrzewające drzewo Massoia 

oraz seksowne piżmo. Nie trzeba nic dodawać, wszystko jest po prostu… 

super… Super Playboy.  

 

Ten biedny chłopak nie miał najmniejszych szans…. PRESS TO PLAY! 

 

SUPER PLAYBOY dla niej? 

 

Nuta głowy: koktajl Margarita, napój energetyczny, orzeźwiająca 

mandarynka. 

 

Nuta serca: rajskie kwiaty, frezja, ‘Amour en Cage’. 

 

Nuta bazowa:    ambra, drzewo Massoia, piżmo. 

 

Kolekcja: Eau de Toilette, Body mist, Deodorant natural 

spray  Deodorant body spray, Shower gel. 

 

Perfumiarz :    Lucas Sieuzac, SYMRISE. 

 

 



Super Playboy dla niego: kompozycja, która stanowi pretekst do dalszej 

zabawy 

 

 Siła, która ją urzeknie: nieoczekiwane spotkanie w aromatycznym 

sadzie, przepełnionym soczystymi, czerwonymi jabłkami zachęca do 

grzesznych myśli. Eksplozja świeżej bergamotki i szczypta pieprzowych 

akordów tylko podkręci atmosferę i przyciągnie jej uwagę… super szybko.  

 

 Siła, która ją zjedna: zabawa, czy obława? Chłodząca lawenda z 

rozgrzewającym cynamonem, dorodny, soczysty ananas to mieszanka, 

która przyprawia o dreszcze rozkoszy i wprawia każdego chłopaka w 

nastrój super playboya. 

 

 Siła, która zawróci jej w głowie: moc drzewa cedrowego, siła paczuli i 

zmysłowa ambra to przepis na super sukces.  

 

Tym ją uwiedziesz…. PRESS TO PLAY! 

 

SUPER PLAYBOY DLA NIEGO 

 

Nuta głowy:    czerwone jabłko, bergamotka, czarny pieprz  

 

Nuta serca:    liście cynamonu, lawenda, ananas  

 

Nuta bazowa:    drzewo cedrowe, paczula, ambra  

 

Perfumiarz:     Jean Christophe Herault, IFF 



 

 

Rozdział II: Super projekt 
 

Tajemnice miejskich miłości zostały ukryte w figlarnych flakonach. Wystarczy 

spryskać się zapachem, aby wyzwolić ich niezwykłą moc uwodzenia. 

 

Super Playboy dla niej: Seksowna bohaterka tej opowieści uwielbia 

rozpieszczać się stylowymi dodatkami. Trzymając w ręku kształtną buteleczkę 

udekorowaną uszkami królika, wypełnioną zapachem w różowej tonacji, dodaje 

sobie odwagi i wyrusza na podbój męskich serc. Uwodzi również sam kartonik tej 

aromatycznej kompozycji. Czarno-różowe elementy oraz seksownie 

przekrzywiona królicza główka kuszą swoim ponętnym charakterem. 

 

Super Playboy dla niego: Flakon męskiej wody toaletowej jest tak samo 

przystojny jak Super Playboy, noszący ten zapach. Niebieski kolor, swoją 

intensywnością, rozświetla kwadratową butelkę. Kartonik, utrzymany w tej samej 

tonacji kolorystycznej, co flakon, został udekorowany połyskującym, srebrnym 

logo w kształcie głowy królika. Elegancja w miejskim uwodzicielskim stylu, godna 

Super Playboya. 

 

 

Rozdział III: Super pielęgnacja 
 

Każdy wytrawny Super Playboy wie, jak ważna jest codzienna pielęgnacja ciała. 

Aby zachować sylwetkę w super kondycji należy stosować wyłącznie super 

produkty. Po takich przygotowaniach można śmiało ruszać na podbój miasta.  

 

Żele pod prysznic 

 

Po czym poznać super uwodziciela? Schludny wygląd i zniewalający zapach to 

jego najpełniejsza charakterystyka. Żele pod prysznic z linii pielęgnacyjnej Super 

Playboy to produkty, które pomogą osiągnąć super rezultaty. 

 

Super Playboy dla niej: nawilżający krem pod prysznic z urzekającym 

zapachem sprawia, że skóra staje się delikatna oraz jedwabista.   

 

Super Playboy dla niego: żel pod prysznic i szampon w jednym. 

Wielozadaniowy kosmetyk o tajemniczym, drzewnym zapachu to niezbędne 

rozwiązanie dla prawdziwego super uwodziciela.  



 

Dezodoranty 

 

Uczucie świeżości i piękny zapach równocześnie? Dla super uwodziciela to 

żaden problem. Dezodoranty Super Playboy posiadają specjalistyczną formułę, 

która zapewnia 24 godzinną ochroną nawet dla najbardziej aktywnych 

randkowiczów. Pozwala bez obaw czekać na to, co może się wydarzyć w 

najmniej spodziewanym momencie. Zapach dezodorantu przyciąga z tą samą 

siłą, co aromat perfum, jednocześnie orzeźwiając ciało niczym podmuch morskiej 

bryzy. Damski dezodorant prezentuje super kobiecy charakter ciemnoróżowym 

opakowaniem i delikatnym zapachem. Męski wariant, pachnący drzewnymi 

nutami, jest niebieską interpretacją super uwodzicielskiego stylu.  

 

Rozdział III: Wizyta w super kinie 

 
“Jesteś Playboyem i doskonale opanowałeś sztukę uwodzenia. Wybierasz się na 

imprezę na dachu wieżowca. Tam wszystko może się zdarzyć… “ 

W reklamie telewizyjnej duetu zapachowego Super Playboy podążamy śladami 

bohaterki i bohatera, obserwując ich uwodzicielską grę. Znudzeni tradycyjnymi 

sztuczkami pragną spróbować czegoś bardziej ekscytującego. Dzikie party i ucieczka 

przed policją czy spontaniczna wyprawa na rajskie wyspy w towarzystwie 

najseksowniejszego chłopaka lub dziewczyny spotkanej przy barze to dopiero super 

uwodzenie.  

Ocalenie świata nie może czekać - Super Playboy przybył, aby zawładnąć nocą.  

Reklama telewizyjna duetu zapachowego wkracza do świata Super Playboya, w którym 

nic nie może być oczywiste… 

 

Jest tylko jedna rzecz, aby sprawdzić, co się tak naprawdę wydarzy. PRESS TO 

PLAY! 

 

Super Playboy online 

 

Nowy bohater pojawił się w mieście.... jesteś nim TY! 

 

Super Playboy zaprasza do stworzenia swojej własnej, spersonalizowanej strony 

internetowej I-AM-SUPERPLAYBOY.COM. Wystarczy kilka kliknięć, aby zapoznać się 

ze śmiesznymi opisami, nieszablonowymi historyjkami czy szalonymi wywiadami. To 

niesamowita okazja, aby razem z przyjaciółmi znaleźć się w samym centrum akcji.  

PRESS TO PLAY. Wejdź do gry I zostań uwodzicielskim bohaterem, najlepszym wśród 

swoich przyjaciół.   



Odwiedź profil PLAYBOY FRAGRANCES na portalu społecznościowym Facebook i 

przygotuj się do super gry! 

 

Ceny: 

 

Super Playboy for him: 

EDT 50 ml – ok. 44,60 zł 

EDT 100 ml – ok. 65,80 

Balsam po goleniu 100 ml – ok. 33 zł 

Dezodorant w naturalnym spray'u 75 ml – ok. 27 zł 

Dezodorant w spray'u 150 ml – ok. 17,50 zł 

Żel pod prysznic 250 ml – ok. 11 zł 

Żel pod prysznic 400 ml – ok. 15 zł 

Dezodorant w sztyfcie 51 g – ok. 13,55 zł 

 

Super Playboy for her: 

EDT 30 ml – ok. 47,50 zł 

EDT 50 ml – 62,20 zł 

Dezodorant w naturalnym spray'u 75 ml – ok. 27 zł 

Dezodorant w spray'u 150 ml – ok. 17,50 zł 

Mgiełka do ciała 200 ml – ok. 17,50 zł 

Żel pod prysznic 250 ml – ok. 11 zł 

 

Więcej informacji: 

 

Dorota Wójtowicz-Wielgopolan 

tel. 0 508 034 527 

e-mail: dorota_wojtowicz-wielgopolan@cotyinc.com 

 

Olga Skrzynecka 

tel. 508 034 568 

e-mail: olga_skrzynecka@cotyinc.com 

 

Jolanta Górska 

tel. 0 508 034 877 

e-mail: jolanta_gorska@cotyinc.com 

 



 

 

O Coty Inc. 

Firma Coty została założona w Paryżu w 1904 roku przez François Coty, który uważany 

jest za twórcę nowoczesnego przemysłu kosmetycznego. Obecnie Coty Inc. jest jednym 

z liderów rynku kosmetycznego, ze sprzedażą netto na poziomie 4.5 miliarda dolarów 

rocznie. Coty Inc. kierowana duchem przedsiębiorczości, pasją, innowacyjnością oraz 

kreatywnością, stworzyła portfolio znakomitych marek, które konkurują we wszystkich 

istotnych kanałach dystrybucji, zarówno na rynku marek prestiżowych, jak i masowych w 

ponad 130 krajach świata. 10 czołowych marek Coty Inc. to rozpoznawalne na całym 

świecie marki takie jak: adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, 

philosophy, Playboy, Rimmel i Sally Hansen. 

Więcej informacji o Coty Inc. na stronie www.coty.com 

 

 



 

 

 


