
 
Bond No. 9 Nolita 

 

Bond No. 9 Nolita, a primeira combinação perfume e batom do mundo chegando bem em tempo 
para a primavera de 2017, é uma celebração exuberante de feminilidade, sedução e do mais novo 
bairro badalado de Nova York.   

NOVA YORK /PRNewswire/ -- Nós da Bond No. 9 temos uma confissão a fazer:  ultimamente o ritmo 
aqui tem sido tão alucinante que mal temos tempo para passear e explorar as ruas além de nosso 
escritório na Bond Street. Mas tudo mudou quando ouvimos falar que Nolita, o bairro que começa do 
outro lado da Houston Street, se tornou um dos pontos mais quentes emDowntown e o favorito da 
geração millennial.  Fizemos então o que sempre fazemos com os bairros icônicos de Nova 
York:  criamos uma fragrância só para ele.  A eau de parfum Nolita será apresentada em abril de 
2017, bem em tempo para a primavera 2017.  

Mas o que é Nolita?  Considerando sua localização perfeita diretamente ao sul de Noho, a leste de 
Soho e a oeste do Lower East Side, o enclave de ruas estreitas ladeadas de árvores não poderia deixar 
de ser absolutamente descolado e da moda.  Não surpreende queo New Museum e uma das livrarias 
mais badaladas de Nova York fiquem em Nolita, além do número enorme de butiques com vitrines 
atraentes (imagine roupas e sapatos da hora, minhas amigas!). 

E ainda, como se magicamente, Nolita foi poupada da óbvia modernização, não se vendo nenhum 
moderno edifício alto nas redondezas. 

É um pouquinho do passado — e muito da sedução feminina sexy e provocante de suas butiques de 
moda arrojada — que inspiraram a eau de parfum Bond No. 9 Nolita.  A frésia com sua sofisticação 
clássica combinada com o impacto inesperado e energizante da tangerina cria as notas de base. Em 
seu âmago, a essência tropical e revigorante do jasmim-árabe combinada com o lírio romântico é depois 
realçada com as notas de base cálidas e cativantes do âmbar, almíscar e sândalo.  

Continuando com o tom sedutor, decoramos o frasco de Nolita com uma explosão de beijos em vários 
tons de batom vermelho vivo, fúcsia e rosa-chiclete envoltos com uma borda dourada, isto porque 
para a Menina Bond No. 9 um só batom nunca é suficiente. Uma inovação da Bond No. 9 acompanha a 
eau de parfum Nolita — nosso primeiro batom delicioso e cremoso em um vermelho puro, ousado e 
autenticamente Nova York. Um batom perfeito para a Menina Bond No. 9! 

Chega às lojas em abril de 2017. 

Butiques Bond No. 9 de Nova York, Saks Fifth Avenue, lojas Bloomingdales selecionadas, Harrods 
e www.bondno9.com 

Preço: 100ml, $350. 

 

CONTATO: publicrelations@bondno9.com ou 646.284.9013 ou www.bondno9.com 

 

http://www.bondno9.com/

