
 

Exatamente na ocasião do 10 o. aniversário do Scent of Peace, nosso famoso eau de parfum e 
campeão de vendas, a Bond No. 9 e nossa presidente-fundadora Laurice Rahme estão orgulhosas 
em anunciar que venceram o cobiçado Prêmio da Paz da Associação Mulheres pela Paz da ONU  

 

Esta é uma coincidência que nós, como perfumistas mantedores da paz, apreciamos 

NOVA IORQUE, 19 de março de 2015 /PRNewswire/ -- Laurice Rahme, presidente da Bond No. 9, tem a 
honra de anunciar que ela e a perfumaria global centrada em Nova Iorque e localizada no bairro NoHo, a 
qual ela fundou em 2003, recebeu o cobiçado Prêmio da Paz no Almoço Anual de Premiação da 
Associação Mulheres pela Paz da Organização das Nações Unidas realizado na sede da ONU em 6 
de março de 2015. Supervisionado por Ban Ki-Moon, secretário-geral da ONU, a premiação foi entregue 
por sua esposa e patrona da UNWFPA, Ban Soon-taek e pela diretora da UNWFPA, Muna Rihani Al-
Nasser. O prêmio reconhece o apoio da Bond No. 9 e da Sra. Rahme à UNWFPA, sua ambição de 
espalhar a paz internacionalmente e sua campanha para arrecadar fundos para a causa através do 
Scent of Peace — um sensual eau de parfum que homenageia a paz. 

Experimente o boletim informativo à imprensa interativo em multimídia aqui 

"A paz cheira bem para mim", disse a Sra. Rahme ao receber o seu prêmio e da Bond No. 9. Ela ainda 
acrescentou: "Temos paz engarrafada", referindo-se ao Scent of Peace, nossa fragrância campeã de 
vendas número 1 atualmente, que por coincidência, está comemorando seu décimo aniversário. Como 
toda a coleção da Bond No. 9, esta mistura espirituosa e moderna de toranja, groselha preta, lírio e 
madeira de cedro tem sua inspiração em Nova Iorque, esta grande cidade e sede de ONU, como um 
lugar de tolerância e desanuviamento, onde diferentes bairros prosperam em proximidade e misturam-
se às vezes (como um belo perfume). O Scent of Peace deriva deste consenso que paira como uma 
pomba sobre toda a nossa cidade. E apropriadamente, o frasco exibe uma pomba voando 
graciosamente. Vemos esta emissária da paz flutuando através de nossa cidade, em todo o país e 
através dos mares, trazendo sua mensagem aérea para o mundo.  

Este eau de parfum voltado às mulheres foi tão bem sucedido, que os homens solicitaram sua fragrância 
própria de tributo à paz, e como nós valorizamos o papel fundamental dos homens na paz mundial, 
em 2013, criamos o Scent of Peace for Men, repetindo as notas de groselha preta e madeira de cedro 
da fragrância original.  
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