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Seabourn introduceert exclusief door Molton Brown
ontworpen geurlijn
Ultra luxe cruisemaatschappij Seabourn en beautymerk Molton Brown introduceren
‘Seabourn Signature Scents’, een luxueuze collectie van exotische geuren exclusief
ontworpen voor Seabourn gasten.

Het is de nieuwste stap in een veertien jaar durende samenwerking tussen de prijswinnende
cruisemaatschappij en het in London gevestigde beautymerk. De expertise van Molton Brown
betreffende lichaamsverzorging en haarlijn wordt gecombineerd met Seabourn’s ontdekken
van bijzondere plekken op de oceanen.
“Onze nieuwe ‘Seabourn Signature Scents’ zijn het resultaat van een nauwe samenwerking
met Molton Brown waaraan een maandenlange ontwikkeling van bijzondere geurcombinaties
vooraf ging. De uitgesproken geur moet onze gasten na afloop van hun cruise nog langere tijd
laten terugdenken aan de beleving aan boord,” aldus Christopher Prelog, Vice President Hotel
Operations van Seabourn.

Op alle drie de schepen vindt men in de suites gratis badkamer producten. De Seabourn
Signature Scents collectie roept het gevoel op van grenzeloze nautische avonturen en nodigt
gasten uit geheime plekken te ontdekken in de havens die door de rederij wereldwijd worden
bezocht. Aanvullend zal de lijn begin 2017 ook aan boord van de Seabourn schepen te koop
zijn.
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Uit vier unieke ingrediënten die langs de kustlijnen worden gewonnen en waar Seabourn
schepen komen, zijn twee exclusieve Seabourn Signature Scents gecreëerd:
Zeevenkel & Eucalyptus: de verkwikkende aroma’s van zeevenkel uit de rotsachtige
zoutrijke Atlantische kust van Frankrijk en eucalyptus uit China zijn in balans gebracht
met kardemom, cederhout, violet en munt voor in de bodylotion en bad- en
douchegelproducten. Parfumeur Philippe Bousseton, die de combinatie ontwikkelde,
omschrijft de geur als; “Een revitaliserende en zeer frisse combinatie, ideaal voor de
badkamer. Het doet denken aan de zee en de Seabourn ervaring.”
Basilicum & Vetiver: voortbordurend op de ontspannen ambiance van The Spa op
Seabourn mixt deze geur Vietnamese basilicumolie en aromatische vetiver uit Haïti met
kardemom, bergamot en petit-grain voor een shampoo en conditioner. Parfumeur
Heidrun Harder stelde de combinatie samen en beschrijft de geur als “zeer geraffineerd
en zuiver met aromatische tonen perfect voor haarverzorging.”

“We hebben zeer nauw samengewerkt met het Seabourn team om deze unieke geuren te
creëren die resulteren in volledig op maat gemaakte composities en verpakkingsontwerpen,
aansluitend bij de luxueuze gastervaring.” aldus Gregory G. Habeeb, Global Vice President
Hotel & Hospitality van Molton Brown.
Gasten kunnen vanaf nu aan boord van alle Seabourn schepen van de uitzonderlijke geuren
genieten. Uiteraard ook op Seabourn’s nieuwste schip, Seabourn Encore, die december e.k.
aan de vloot wordt toegevoegd.
###
Voor reserveringen kan er contact opgenomen worden met een reisagent of met Seabourn via
de website www.seabourn.com of bel 00800 1872 1872. Volg Seabourn op Twitter, Facebook,
You Tube, Flickr en de Seabourn Blog.
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