
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συλλεκτικά αρώματα Sunset in Salina και Swimming in Lipari 
 

Η έμπνευση 
Μια αναφορά στα Αιολικά Νησιά και στο σύμβολο της θάλασσας της Σικελίας, με μια αύρα 
από μεσογειακά καλοκαίρια. Η φύση δεσπόζει, με συναρπαστικές αντιθέσεις, ανάμεσα στα 
βραχώδη τοπία και στην πλούσια βλάστηση, τη στιγμή που μοναδικές σκούρες μπλε 
αποχρώσεις της θάλασσας και παρθένες παραλίες με λευκή άμμο συμπληρώνουν μια 
πανδαισία αισθήσεων. Είναι το μέρος όπου η πιο συγκλονιστική ομορφιά της φύσης 
ζωντανεύει μοναδικά συναισθήματα. 
 
Τα μοναδικά αυτά νησιά, σε συνδυασμό με το αληθινό μεγαλείο που αποπνέουν, αποτελούν 
την έμπνευση για τα δύο νέα limited edition αρώματα του οίκου Dolce&Gabbana Light 
Blue: το γυναικείο Sunset in Salina Pour Femme και το ανδρικό Swimming in Lipari Pour 
Homme έρχονται να αφυπνίσουν τις αισθήσεις σας με τη μοναδική ευωδιά τους. 
 
To Salina, είναι ένα μέρος απεριόριστης γλυκύτητας, είναι το πιο πράσινο από τα νησιά, το 
πιο εύφορο και το πλουσιότερο σε υδάτινες επιφάνειες. Σε αυτόν τον μεσογειακό κήπο της 
Εδέμ, ευδοκιμούν τα αμπέλια που παράγουν τη βραβευμένη ποικιλία Malvasia, το γλυκό 
κρασί της Σικελίας. 
 
Το Lipari, είναι το μεγαλύτερο και το πιο εκθαμβωτικό νησί, ένα μέρος γεμάτο ζωντάνια 
όπου η πολυάσχολη καθημερινότητα μοιάζει σαν να χορεύει κατά μήκος του κεντρικού 
δρόμου. Η απόλυτα αλαβάστρινη αμμουδιά, από φίνα ελαφρόπετρα, έρχεται σε αντίθεση με 
το καταπράσινο φόντο του νησιού. Ένας φόρος τιμής στην τελειότητα, η οποία ενισχύεται 
από τα γλυκά και πικάντικα αρώματα των τοπικών σπεσιαλιτέ. 
 
Τα αρώματα 
Τα αρώματα, με καλοκαιρινή αύρα, απελευθερώνουν με την ευωδιά τους όλη τη ζεστασιά 
και την ενέργεια της αγαπημένης εποχής του χρόνου. Η αγνή και χαρούμενη ψυχή του 
μεσογειακού καλοκαιριού “ζει” μέσα στα δύο αρώματα. 
 
Sunset in Salina 
Το Sunset in Salina, είναι ένα φλοράλ, φρέσκο λουλουδάτο άρωμα, τόσο απολαυστικό, όσο 
και μια γουλιά από το εκλεπτυσμένο, μεθυστικό κρασί Malvasia, απολαμβάνοντάς το σε μια 
βεράντα ντυμένη από φρέζιες, με φόντο το μοναδικό ηλιοβασίλεμα του νησιού. 
 
Η ευωδιά του αρώματος χαρακτηρίζεται από το άρωμα φρέσκων φύλλων αμπέλου, που 
κρύβουν μέσα τους όλη τη μαγεία και τη γονιμότητα της γης, συνδυασμένων με τη λάμψη 
από φύλλα βιολέτας. Οι πιο βαθιές νότες, απελευθερώνουν τη γλυκύτητα και τη σαγηνευτική 
γοητεία της κίτρινης φρέζιας, συνοδευμένης από άνθη πορτοκαλιάς και γιασεμιού. Με το 
πέρασμα της ώρας, καθώς το άρωμα ενώνεται με την επιδερμίδα, αποκαλύπτει τα βασικά 
του χαρακτηριστικά: μια ζεστή αγκαλιά από κεχριμπάρι, κέδρο και λευκό musk, έρχονται  



 
 
 
 
 
 
να ολοκληρώσουν τη σαγηνευτική γοητεία του αρώματος. 
 
Swimming in Lipari 
Το νερό, είναι το κυρίαρχο θέμα στο υπέροχο και χαρούμενο ανδρικό άρωμα του οίκου 
Dolce&Gabbana, το οποίο είναι τόσο δροσερό, όσο και οι βουτιές στα πεντακάθαρα, 
κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου. Διαθέτοντας υδάτινα στοιχεία, το Swimming in Lipari 
χαρακτηρίζεται από την αρωματική συμφωνία του θαλασσινού αλατιού, η οποία ενισχύεται 
από τη ζουμερή ευωδιά του γκρέιπφρουτ. Η αναζωογονητική και αρρενωπή καρδιά της 
σύνθεσης επιτυγχάνεται χάρη στο συνδυασμό του μανταρινιού, με το δροσερό και 
αρωματικό δεντρολίβανο. Καθώς περνά η ώρα, υπερισχύουν οι αρρενωπές νότες βάσης του 
αρώματος: ένας συνδυασμός αμπάρο, ξηρών ξύλων και musk. 
 
Η συσκευασία 
Το κεχριμπαρένιο πορτοκαλί του κρασιού Malvasia, είναι εκείνο που χαρακτηρίζει τόσο το 
χρώμα του αρώματος Sunset in Salina, όσο και την εξωτερική συσκευασία του: το 
ηλιοβασίλεμα του νησιού μοιάζει σαν να ξεπηδάει από το ίδιο το κουτί, σε μία αρμονία 
φωτός και σκιάς. 
 
Η συσκευασία του αρώματος Swimming in Lipari είναι εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική 
παραλία στο Acquacalda, η οποία ντυμένη στα λευκά από τις ελαφρόπετρες, αναδεικνύει την 
υδάτινη προσωπικότητα του αρώματος και είναι αυτή η εικόνα, η οποία διατρέχει όλο το 
κάτω μέρος της εξωτερικής συσκευασίας, σαν μια τρισδιάστατη καρτ ποστάλ. 
 
Η καμπάνια 
Τα περιορισμένης έκδοσης Light Blue Sunset in Salina και Swimming in Lipari έρχονται 
να συμπληρώσουν την υπόλοιπη οικογένεια Light Blue, του οίκου Dolce&Gabbana, 
παρουσιάζοντας εικόνες από την εμβληματική καμπάνια, με πρωταγωνιστές την Bianca 
Balti και τον David Gandy.  
Τα δύο πρόσωπα της καμπάνιας φωτογραφήθηκαν στη θάλασσα του Κάπρι, από τον Mario 
Testino και εμφανίζονται στη θρυλική πλέον τηλεοπτική διαφήμιση.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η σειρά     

Sunset in Salina Pour Femme     

Eau de Toilette   25 ml   

Eau de Toilette   50 ml   

Eau de Toilette 100 ml   

Swimming in Lipari Pour Homme     

Eau de Toilette   40 ml   

Eau de Toilette   75 ml   

Eau de Toilette 125 ml   
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