


Sua mão se apossa do objeto, seu braço balança num movimento coreográfico,  
agora ele está em sua frente, você aperta e ouve o leve estalo que anuncia que  
a operação foi um sucesso, e acontece a revelação: aí está você. Dois rituais hoje 
reunidos : os gestos do perfume e do selfie. Frasco ou Smartphone virados para você 
da mesma maneira, numa forma de celebração orientada.

Dedicando uma fragrância a esse vestígio fotográfico, Olfactive Studio dá as cartas  
do autorretrato versão 2.0, assume o desejo da dimensão egotista que consiste  
em querer deixar uma marca, olfativa ou visual. Um espelho no frasco com uma única 
imagem : a sua, o reflexo que você escolheu. Ela se parece com você mas também 
visa provocar uma surpresa.

Há um mesmo ímpeto, uma espécie de proximidade nessas duas ações.  
Tanto se perfumar quanto tirar uma foto de si são atos animados por um desejo comum 
: tornar sua presença no mundo mais real, mais carnal, e fazer com que saibam disso. 
As redes nas quais sua imagem vai circular são como o prolongamento do rastro  
que seu perfume inaugura. Acordes e notas de uma composição devem ser a primeira 
forma viral, as moléculas vagabundas da sua aura.

Se Selfie dá seu nome a um perfume, é para existir dentro de uma comunidade,  
de um grupo imaginário, não se deixar esquecer. Ele chama atenção. Sem desvios.  
Miragem narcisista, autocentrada? É mais um ato social. Ponto de partida de  
um jogo de relações. Em geral, seu perfume é a primeira marca de distinção, de aviso. 
Ele revela sua personalidade. Você se perfumaria da mesma maneira se estivesse só? 
Graças a ele, você se apresenta, assim como se representa, põe em cena seu humor  
e oferece informações preciosas sobre si. Você rege sua visibilidade sobre o vivo :  
o tempo de um borrifo, o tempo de um estalo.

É um perfume que tem corpo e ideias na cabeça. Que quer capturar o momento, 
torná-lo sagrado. Um perfume brincalhão, que gosta de surpreender e cultivar  
uma parte de mistério. Ele é capaz de mostrar múltiplas facetas e é convencido  
do seu efeito. Carrega nele uma forma de vício, de compulsão, se regenera cultivando 
sua obsessão. Ele não procura ser perfeito, mas ser mordaz, confiante, oportunista, 
malicioso e criador de laços. Sorria, você está perfumado!

SELFIE OU  
A PERSONALIZAÇÃO 
AO EXTREMO !
Olfactive Studio escolheu não colocar foto inspiradora 
na embalagem do perfume Selfie, pois a inspiração do 
selfie, é você !

Um espelho na embalagem reflete sua imagem de 
cara. Espelho, sou a/o mais bonita/o?

Você pode personalizar ainda mais seu perfume Selfie 
escolhendo um dos seus selfies, incluindo-o na etiqueta 
do perfume e imprimindo em nosso site internet  
www.olfactivestudio.com/selfie 
 Assim, poderá dar de presente o perfume Selfie com 
sua própria foto a alguém ou a si mesmo!
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Cativante e viciante, Selfie é o perfume 
de uma encenação reconfortante de si. 
O espetáculo de uma estupefação  
a cada vez renovada.

Ele tem personalidade, graças à sua 
combinação animal evocando  
a camurça (benjoeiro) e suas notas 
chipres (musgo de carvalho, labdanum, 
patchuli).

Selfie impõe sua singularidade a partir 
de suas notas suaves de xarope de  
bordo com ímpetos picantes e resinados 
de sândalo e de cumaru.

Perfumista: Thomas Fontaine @Pallida

THOMAS 
FONTAINE
Perfumista independente, Thomas Fontaine  
é diplomado pela famosa Escola de Versalhes,  
o ISIPCA.

Apaixonado por música clássica e barítono  
nas horas vagas, os prazeres da mesa assim 
como a História são fontes de inspiração para 
esse arqueólogo da perfumaria que gosta  
tanto de mudar fórmulas antigas quanto criar 
combinações contemporâneas e inéditas.

Ele trabalhou para fabricantes de matéria-prima 
para perfumes Mane, Charabot, Technico Flor  
na França, na Alemanha e nos EUA.

Ele cria para inúmeras marcas exclusivas como 
Lubin ou Grès. Também é o perfumista das  
marcas de perfumes Jean Patou, Worth,  
Jean-Louis Scherrer e Agent Provocateur. 

NOTAS DE CABEÇA: Elemi, 
Gengibre, Badiana, Incenso, 
Angélica

NOTAS DE CORAÇÃO:  
Combinação de Xarope  
de Bordo, Canela, Lírio, 
Cabreúva

NOTAS DE FUNDO:  
Combinação de Camurça, 
Benjoeiro, Labdanum, Musgo 
de Carvalho, Patchuli, 
Cumaru, Sândalo 
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