
 
Para as festas de fim de ano de 2016, o Bond No. 9 está oferecendo toda uma galáxia de perfumes 

arrebatadores, coberta de cristais Swarovski que refletem o brilho de um outro mundo    

NOVA YORK, 17 de novembro de 2016 /PRNewswire/ -- Os astrônomos fizeram recentemente uma 
descoberta estarrecedora no espaço sideral: o exoplaneta Proxima b, onde a vida humana talvez possa 
florescer. Para as Festas de Fim de Ano de 2016, apresentamos toda uma galáxia estrelada de eaux 
de parfum rica em tons absolutamente deslumbrantes de cristais Swarovski – e que você pode 
encontrar no seu revendedor mais próximo do Bond No. 9.   

CAIXA GALÁCTICA CRAVADA DE CRISTAIS SWAROVSKI DO BOND NO. 9 : uma caixa de três 
camadas para guardar bijuterias e para guardar de lembrança extraordinariamente suntuosa, coberta 
de 4.000 sofisticados cristais Swarovsky aplicados à mão e em cores vibrantes. Eles são uma mistura 
de cabochões, corações, motivos aquáticos, lágrimas, etc. Com forro de veludo de seda que lembra o 
espaço sideral, a caixa traz nove dos nossos mais procurados perfumes, cada um em um frasco de 100 
ml (recarregável) decorado com nosso próprio caledoscópio exclusivo de cristais Swarovski. 

Bond No. 9 SIGNATURE PERFUME 

Um atraente aroma de oud, acentuado por rosas, almíscar e fava tonka, com frasco coberto de cristais 
em roxo e ametista.  

PARK AVENUE SOUTH 

Uma explosiva composição floral contemporânea com maçã verde, jasmim e pêssego — coberta 
com uma chuva de meteoros de cristais em tons variados.   

NEW YORK MUSK 

Um perfume forte e sensual que fixa na pele, com água de rosas, canela, mel e orris — em um 
exuberante verde esmeralda.  

PERFUMISTA AVENUE 

Uma fragrância que mistura mel, ameixa e rosa — em um tom rosa astral vibrante.  

MADISON SQUARE PARK 

Vigoroso e romântico, uma mistura de rosas, jacinto, madeira de teca e erva de pradaria — 
com ametistas nas cores das luzes do norte.  

QUEENS 

Um buquê de angélica da era especial, cercado de bergamota, amora e flor de champaca — em um 
tom negro brilhante. 

B9 

Uma mistura generosa de gardênia, orquídea, vetiver e sândalo — em pedras preciosas 
multicoloridas de brilho impressionante.  

SCENT OF PEACE 



Uma combinação de toranja, groselha negra, lírio do vale, madeira de cedro e almíscar — em tom rosé 
cintilante.    

MADISON AVENUE 

Um perfume chypre refrescante, cítrico e amadeirado, com maçã, bergamota, amora, jasmim, patchouli e 
pralina — em um arco-íris de cristais refletindo a aurora boreal.  

Uma edição limitada de 100 caixas espetaculares. Preço: US$ 14.000 

TRIO GALÁCTICO SWAROVSKI DO BOND NO. 9: Se você não pretende embarcar nessa profunda 
odisseia espacial com o Bond No. 9, oferecemos uma caixa cintilante coberta de cristais Swarovski e 
recheada com Madison Avenue, Scent of Peace for Her e Bond No. 9 Signature, todos com o design 
exclusivo com cristais.    

Preço: US$ 4.500 

Um único e deslumbrante BOND NO. 9 SIGNATURE PERFUME (100 ml) em cristais aveludados em 
roxo e ametista, em uma linda caixa de veludo com o logotipo do Bond No. 9 composto por cristais 
Swarovski meticulosamente aplicados.    

Preço: US$ 1.000 

 

CONTATO: Para consultas da mídia, favor ligar para 646.284.9015 ou enviar e-mail para 
publicrelations@bondno9.com 

 


