
Geheel in stijl van het Italiaanse la dolce vita gevoel, samen met de kracht van 
vrouwelijkheid dat het huis Valentino definieert, is VOCE VIVA een uitnodiging om 
volgens onze ware/pure zelf te leven. VOCE VIVA, die de open blik op de wereld 
van het huidige Valentino uitstraalt, brengt een eerbetoon aan één van de meest 
individuele sporen van een vrouw. Meer dan een naam is VOCE VIVA een oproep 
om onze hoogst bereikbare dromen uit te spreken en ze vervolgens ook werkelijk 
na te leven.
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Er kon er maar één zijn, een 
uitgesproken en betrokken 
persoonlijkheid, met een sterke, 
onnavolgbare stem, om deze 
boodschap wereldwijd te verspreiden: 
Lady Gaga. Lady Gaga, die de 
Italiaanse afkomst en waarden deelt 
in lijn met het huis Valentino, heeft 
zich altijd uitgesproken om verschillen 
te omarmen, en zich ingezet om een 
wereld te bereiken waarin iedereen 
een stem heeft.

Haar diepe respect voor ieders’ 
individualiteit en dat ieder voor zich 
een eigen plek in de wereld heeft, sluit 
aan bij het ethos van Valentino Beauty 
om van elke dag een ‘eerbetoon aan 
jezelf’ te maken.

Lady Gaga, het bewijs dat één stem 
een verschil kan maken, is een artiest 
die haar pure emoties laat zien, 
toegewijd om zich uit te spreken voor 
degenen die geen stem hebben: 
degene die minder zichtbaar en meer 
kwetsbaar zijn. 

Veel meer dan een wereldrecord 
verbrekend aantal awards, platina 
albums, in volgers, voorbij haar 
wereldwijde status als een icoon, staat 
hier een vrouw die voor ieder van ons 
een boodschap heeft.
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Om een brutale/vrijpostige aanwezigheid te creëren, een uitnodiging 
aan elke vrouw om haar stem te vieren, heeft Valentino Beauty aan 
Honorine Blanc en Amandine Clerc Marie gevraagd om een bloemige, 
houtachtige geur te componeren. Gecomponeerd vanuit de drie 
stadia rondom Valentino’s Color, Cool, Couture codes, laat Voce Viva 
elke vrouw stralen met de energie van een vervulling, een stralende 
uitstraling en zelfvertrouwen.

COUTURE
Een boeket overladen met stralende witte bloemen, gebaseerd op de Haute 
Parfumerie, vormt het hart van de geur, om een zweem haute couture met 
de compositie te verweven. Een absolute van oranjebloesem, het symbool 
voor een stralende en zonnige vrouwelijkheid, bloeit op vanuit het hart van 
deze zintuigelijke explosie. Majestueus en genereus, onthult het eerst een 
verfrissende groenheid, en dan rijker, komen de meer vervloedige facetten 
van de zon naar voren. Een akkoord van goudkleurige gardenia, van zichzelf 
al stralend, zorgt voor een meer fruitige, verhelderende touch. Samen met 
de ochtend jasmijn grandiflorum uit India, geoogst voor de dag begint, 
worden de meer verfrissende, groene facetten van de geur onthult. Dit 
eerbetoon aan witte bloemen illustreert de couture en solar-achtige aura 
van de Valentino vrouw.

COLOR
Geoogst in Calabrië, in het zuiden van Italië, laat een essence van 
bergamot alle zintuigen ontwaken dankzij een verhelderende en 

sprankelende start, verzacht door een essence van de sappige en 
zoete Italiaanse mandarijn. Een tinteling van een extra van verfrissende, 
pittige gember complexiseert deze levendige, citrusachtige geurnoten. 

Vanaf de opening van de topnoten, weet de uitbundige uitstraling van 
deze kleuren precies de joie de vivre vibe van de moderne Valentino 

vrouw uit te stralen.

COOL
Geleend van het exclusieve domein van de herenparfums, verrast een 

onverwacht akkoord van kristalheldere mos met zijn houtachtige en 
minerale facetten de basis van Voce Viva. Met een bepaalde spanning 

en moderniteit, is het spoor een verhitte dialoog tussen de krachtige 
overdosis van de Crystal Mos (kristalheldere mos) en twee pure 

grondstoffen die bekend staat om hun ‘verslavende’ effect. Een akkoord 
van warme, melkachtige sandelhout versmelt met een zoete, zalvende 
Madagaskar vanille absolute. Dit verrassende facet van mos, verdraaid 

door de sensualiteit van het vanille absolute, refereert aan de vrijheid en 
assertiviteit van de Valentino-vrouw.
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VOCE VIVA EAU DE PARFUM 30ML,  € 65,18
VOCE VIVA EAU DE PARFUM 50ML,  € 92,58
VOCE VIVA EAU DE PARFUM 100ML,  € 130,28


