
 
Nosso mais recente trio de fragrâncias exóticas do Golfo Pérsico está transformando a Dubai da 

Bond No. 9 em uma coleção completa 

NOVA YORK, 24 de outubro de 2016 /PRNewswire/ -- As inebriantes fragrâncias Dubai da Bond No. 9 
(Indigo, Emerald e Ruby) foram lançadas em 2015 de uma só vez e fizeram sucesso imediato. Depois 
prosseguimos com Citrine, Amethyst e Amber. Novamente atingimos sucesso esmagador. Como a 
metrópole do Golfo Pérsico que inspira essas fragrâncias, elas misturam o antigo com o 
ultramoderno: essências orientais seculares (resina exótica... almíscar... temperos tropicais) 
com notas de fragrâncias ultracontemporâneas (algas marinhas... framboesa... ameixa). 

Agora, o lançamento da Dubai III está transformando a Dubai da Bond No. 9 em uma coleção 
completa. 

Dubai Black Sapphire  possui um óbvio apelo masculino, mas mesmo assim possui uma suavidade 
que irá agradar as mulheres assertivamente femininas. Suas notas de topo – nélori cítrico misturado 
com açafrão suave e picante e cera de abelhas – são seguidas pelo único floral, a resplandecente rosa 
turca, cercada por bálsamo de Gurjan, resina de cedro e um toque de pimenta picante. O processo de 
secagem da fragrância contém oud e benjoim Siam ricos em incenso, sândalo suave, bálsamo de tolu 
com odor de canela e vetiver terroso. 

Dubai Jade  mistura florais cintilantes com incensos delicados. Começando com folhas de violeta, 
framboesa ácida e cominho aquecedor, a fragrância prossegue com notas de coração florais – rosa, lírio 
e jasmim – combinadas com cedro agradável e puro. Uma mistura de notas básicas – resina de âmbar e 
ambreta, almíscar sensual, oud e vidoeiro tipo couro – acrescenta um poderoso realce.   

Dubai Garnet  Um buquê floral romântico que começa com um despertar enérgico: bergamota cítrica, 
amora almiscarada, cardamomo tipo alcaçuz, algas marinhas revigorantes e pimenta rosa. A rosa é uma 
das principiais notas de coração, acompanhada por magnólia, jasmim e lavanda, junto com ameixa 
suculenta e cominho picante. As notas básicas clássicas – almíscar, âmbar, mirra e vetiver – garantem o 
poder de fixação, enquanto o musgo de carvalho acrescenta um toque aveludado de chipre. 

Nossas essências Dubai estão acondicionadas no frasco da Bond No. 9 adornado com estrelas estilo 
árabe sobre um fundo dourado, enquanto um porta em forma de arco contendo o nome da pedra 
preciosa de cada fragrância destaca a frente e o centro. 

Preço de varejo: 100ml, US$ 550 

A Fonte de perfumes Dubai da Bond No. 9 (42-onças) que relembra uma antiga ânfora, fornece doses 
amplas do Dubay Ruby, com perfume de rosa-magnólia-sândalo-algália e do Dubai Indigo, com 
perfume de rosa-patchuli-sândalo. 

Preço de varejo: US$ 4.500 

O Baú de Tesouros Dubai da  Bond No. 9 é um suntuoso porta-joias com três compartimentos em 
veludo azul noturno, contendo cada uma das 9 eaux de parfum Dubai. 

Preço de varejo: US$ 4.500 

O dia do lançamento em Nova York e em todo o mundo é 1 de novembro de 2016. 

  



  

 

CONTATO: Relações Públicas da Bond No. 9 pelo telefone 646.284.9015 ou nos endereços 
publicrelations@bondno9.com, www.bondno9.com 

 


