
The Scent of Peace for Him  

 

-- Em Bond No. 9, somos soldados da paz e perfumistas. Apresentamos agora The Scent of Peace for 
Him – a versão masculina do recordista de vendas número 1. É isso que chamamos de resolução de 
conflitos. 

NOVA YORK, 9 de outubro de 2013 /PRNewswire/ -- As melhores fragrâncias têm um efeito calmante 
conhecido em um nível psíquico profundo. Uma borrifada, uma aspirada e você é transportado 
imediatamente para um lugar tranquilo. Em 2006, a Bond No. 9 decidiu apostar ainda mais nas 
sensações de bem estar causadas pelos odores. Especificamente, desenvolvemos a primeira eau de 
parfum do mundo com uma mensagem claramente cívica – uma homenagem e uma busca pela paz. 
Em escala macro, isso significou paz e resolução de conflitos entre as nações; em escala micro, 
significou harmonia e equilíbrio em nível pessoal. Em pouco tempo, a fragrância Scent of Peace com 
aroma de toranja, lírio e cedro se tornou nossa recordista de vendas número um entre as mulheres.  

Era adequado que essa nova eau de parfum artesanal fosse desenvolvida e produzida em Nova York, 
cidade de origem da Bond No. 9, e a inspiração para toda nossa coleção de fragrâncias metropolitanas. 
Afinal, Nova York é uma mistura – um lugar de tolerância e compreensão. Cidade das Nações Unidas, 
também é o lugar onde bairros diferentes se desenvolvem próximos e, algumas vezes, se misturam 
(como um belo perfume). E, claro, os acontecimentos de 11/09 destacaram para nós e para o mundo a 
importância da tolerância e da diplomacia.  

A fragrância é uma mistura masculina moderna suave e audaciosa, composta de notas de fragrância 
contemporâneas e tradicionais. Começa com uma bergamota clássica – cítricos de inverno com um 
cheiro suave. Esse odor é combinado com dois novos aromas: abacaxi maduro, suculento e penetrante 
e baga de zimbro, que fazem alusão a pinheiros e folhagens. Isso se converte nas notas de corpo: 
cassis – com seu cheiro fresco e indefinível; madeira de cedro calmante; e vetiver fresco, acre e 
defumado – base da perfumaria masculina. O The Scent of Peace for Him evolui então para suas notas 
de fundo, que proporcionam poder duradouro. Patchuli, âmbar e almíscar – um trio sedutor; além de 
liquens, que dão uma nota de floresta natural.  

O frasco é um trabalho de simplicidade: ao permitir que as linhas e ângulos suaves do super frasco da 
Bond No. 9 venham à tona, é todo coberto por um azul imperial profundo, rico e ressoante – que se 
assemelha à cor de um traje de passeio, acompanhado unicamente de uma elegante gravata borboleta 
preta de couro no frasco. O azul, claro, é a cor da paz, estabilidade, tranquilidade e calma que, 
comprovado por estudos científicos, diminui o metabolismo. O azul escuro, em particular, identificado 
tradicionalmente como uma cor masculina, está associado à especialidade e estabilidade.  

Os especialistas dizem que a paz é possível. A contribuição da Bond No. 9 para a causa é dissolvê-la no 
ar – agora para homens, assim como para mulheres.  

Disponível nas prateleiras a partir do dia 1o de novembro de 2013, The Scent of Peace for Him será 
vendido nas cinco lojas de Nova York da Bond No. 9, na Saks Fifth Avenue, Nordstrom e bondno9.com. 
Preço: 100 ml, US$ 250; 50 ml, US$ 180. 

Para questões de imprensa, entre em contato com Rayna Greenberg da Alison Brod Public Relations 
+1-212-230-1800 ou rayna@alisonbrodpr.com. www.bondno9.com 
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