
 

ΔΕΙΞΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟ EVE DUET: 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ AVON ΠΟΥ ΣΟΥ 

ΧΑΡΙΖΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 
Η ηθοποιός του Hollywood Eva Mendes είναι το νέο πρόσωπο του Eve Duet, 

που περιέχει από τη μια του πλευρά ένα λαμπερό και έντονο floral/φρουτώδες 

άρωμα και από την άλλη του πλευρά ένα αισθησιακό ξυλώδες μείγμα. 

Δύο αρώματα = αμέτρητοι συναρπαστικοί συνδυασμοί 
 

 
 

Αν οι επιλογές της γκαρνταρόμπας μας αντανακλούν τη διάθεση μας που αλλάζει κάθε πρωί, 

γιατί να μη μπορούμε να εκφραστούμε και με το άρωμα μας; Διαθέτοντας τόσες πολλές 

όμορφες, προκλητικές γυναικείες όψεις που συνεχώς αλλάζουν, ένα άρωμα ίσως δεν αρκεί 

για να εκφραστούμε! 

 

Η Avon γιορτάζει την πολυδιάστατη γυναίκα του σήμερα, με το λανσάρισμα του Eve Duet: ένα 

εμβληματικό διπλό άρωμα. Και τα δύο αρώματα είναι σχεδιασμένα με αρμονία, ώστε να 

μπορούν να φορεθούν μόνα τους, ή συνδυαστικά, για ατελείωτους αρωματικούς 

συνδυασμούς. Από το λαμπερό ζωηρό φρουτώδες/λουλουδάτο άρωμα, στον αισθησιακό 

λουλουδάτο/ξυλώδη συνδυασμό, το Eve Duet σας ταξιδεύει στον κόσμο των αντιθέσεων και 

αντιφάσεων μιας γυναίκας. 

 



 

Προσωποποιώντας τις πολλές διαφορετικές πλευρές του Eve Duet, η Avon ανακοίνωσε την 

ηθοποιό Eva Mendes ως το πρόσωπο του αρώματος. Η Eva είναι μια πολύ ταλαντούχα, 

όμορφη και διάσημη προσωπικότητα, η οποία έχει γίνει γνωστή για την ενσάρκωση πολλών 

ρόλων ως μοντέρνα γυναίκα. Από μητέρα δύο παιδιών μέχρι επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, 

η Eva γοητεύει τους γύρω της με την παιχνιδιάρικη, δυναμική και λαμπερή της 

προσωπικότητα.  

 

«Είναι πραγματικά τιμή για εμένα να συνεργάζομαι με μια εταιρία που νιώθει και σέβεται τη 

γυναίκα εδώ και τόσα χρόνια. Λατρεύω να είμαι δημιουργική και να δοκιμάζω νέα looks που 

βασίζονται στη διάθεση μου. Έτσι εκφράζομαι ελεύθερα και μ αρέσει που μπορώ να γιορτάζω 

την μοναδικότητα μου με ένα άρωμα. Η αίσθηση της όσφρησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη ζωή μου και χαίρομαι που μπορώ πλέον να επιλέγω διαφορετικούς συνδυασμούς από 

αισθησιακές και λαμπερές νότες συνδυάζοντας τες με τη διάθεση μου», αναφέρει η Eva. 

 

«Δε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι! Το να έχουμε την Eva ως πρόσωπο του 

Eve Duet είναι ιδανικό. Ενσαρκώνει όλα για όσα πρεσβεύει η Avon για τη γυναίκα. Είμαστε 

πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με μια τόσο ταλαντούχα, γεμάτη έμπνευση γυναίκα ως 

πρόσωπο του πιο πρωτοποριακού αρώματος που λανσάραμε έως σήμερα», αναφέρει η 

Rebecca Pollard, Brand Marketing Director του Eve Duet.  

 

Μια συν-δημιουργία με τον κορυφαίο αρωματοποιό της IFF, Jean-Marc Chaillon, τα 

καταπληκτικά αρώματα Eve Duet έχουν κοινή «καρδιά» που χτυπάει σε τέλεια αρμονία και 

για τα δύο αρώματα: το εξωτικό νούφαρο του Αμαζονίου που ανθίζει μόνο 3 φορές το 

χρόνο. Το νούφαρο μεταμορφώνει την απόχρωση, αλλά και τις εσάνς από την αυγή έως το 

σούρουπο, ενσαρκώνοντας τις διαφορετικές όψεις μιας γυναίκας, το αναπόσπαστο κομμάτι 

του Eve Duet δηλαδή. «Η συνεργασία με την Avon δεδομένης της φιλοσοφίας της προς τη 

γυναίκα και της γνώσης των καταναλωτών της, οδήγησε σε κάτι μοναδικά όμορφο», 

αναφέρει ο Jean-Marc Chaillon. 

 

 

 

Social Media 

Instagram 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BZGpgOVHDyt/?taken-by=evamendes
https://www.facebook.com/EvaMendes/


ΛΑΜΠΕΡΟ 
Αστραφτερό. Λουλουδάτο. Φρουτώδες. 

Δυναμικό. Φωτεινό. Έντονο 

 

Κορυφαίες νότες: Δυναμικές και λαμπερές, από ζουμερές κλημεντίνες και ανθούς μηλιάς. Ένα απαλό άγγιγμα 

τρυφερότητας από μπουμπούκι μαύρου σταφυλιού προσθέτει ένταση και γοητεία.   

 

Μεσαίες νότες: Στην καρδιά του αρώματος είναι το αιθέριο ροζ νούφαρο, φωτεινό και υπερβατικό. Αναμειγμένο 

με τα πιο φίνα γιασεμιά και την πλούσια παιωνία, η λουλουδάτη εσάνς ανθίζει από την ομορφιά.  

Βασικές νότες: Η λαμπερή ζεστασιά του χρυσού κεχριμπαριού αναδύει κομψότητα. Τα ξανθά ξύλα χαρίζουν 

αισθησιασμό και το Musk διαχέει με αίσθηση γοητείας.  

 

 

ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ 
Γοητευτικό. Χαριτωμένο. Ακαταμάχητο. 

Εθιστικό. Ξυλώδες. Λουλουδάτο 

 

Κορυφαίες νότες: Αίσθηση από υπέροχο περγαμόντο και άγριο δαμάσκηνο. Η πικάντικη εσάνς του ροζ πιπεριού 

προσθέτει μια αναπάντεχη αίσθηση μυστηρίου. 

Μεσαίες νότες: Τα εξωτικά άνθη του Λευκού Νούφαρου αναδύουν την αίσθηση της αποπλάνησης. 

Περιτριγυρισμένα από το υπέροχο μπουκέτο από άνθος γιασεμιού και Τριαντάφυλλου, η καρδιά του αρώματος 

αποπνέει πάθος. 

Βασικές νότες: Όσο το άρωμα ξεδιπλώνει τη γοητεία του, το εθιστικό musk πραλίνας ελευθερώνει την αίσθηση 

του πειρασμού. Το φίνο Πατσουλί και τα ξύλα κακάο συνδυάζονται σε ένα μαγνήτη έλξης.  

Συνδυάστε τα μεταξύ τους για ένα εντελώς νέο άρωμα, ένα εντελώς νέο εαυτό σας.  

 


