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„Локербер Милано“ продължава своето емо-
ционално пътешествие сред ароматите на 
света, пристигайки в Австралия.

БАНКСИЯ е нов аромат, вдъхновен от ди-
вото австралийско цвете със същото име, 
което има ключова роля в хранителната 

верига на аборигените. През периода на 
цъфтеж банксия отделя значително 
количество нектар – ценен ресурс и за 
нектароядните животни. След като 
цветовете увехнат, шишарката става 
дом за насекоми и техните ларви, кои-
то са източник на протеини за абориге-
ните в югозападна Австралия.

АВТЕНТИЧНОСТ, МАЙСТОРСТВО  

И ИЗКУСТВО

Майсторите на „Локербер Милано“ 
вдъхват живот на шишарките, превръ-
щайки ги в произведения на изкуството 
– декоративни тапи за ръчно лакирани-
те стъклени ароматизатори на марка-
та. 

РЯДЪК И НЕПОВТОРИМ АРОМАТ

Уханието на колекцията БАНКСИЯ e дървесно и 
пикантно. Ароматът се разгръща с балсамовите 
нотки на австралийски евкалипт и грейпфрут, 
бавно преминава към по-цветистите ухания на 
моной, франджипани и борония. Майсторският 
завършек е с нотки на австрийско сандалово и 
кедрово дърво и с пикантните ухания от вети-
вер и нектар от цвят на банксия.  
BANKSIA е най-новото попълнение в “Lifestyle 
Collections” от „Локербер Милано“. 

BANKSIA is the new fragrance inspired by 
the wild Australian flower of the same name, 
which plays a fundamental role in the food 

chain of Aboriginal populations: during its inflores-
cence period, Banksia produces significant quanti-
ties of nectar, an important resource for all species of 
nectarivorous animals. When the flowering period is 
over, the cones of Banksia, rich in insect larvae, are 
used by the Aborigines of south-western Australia as 
a source of protein. 

ORIGINALITY, CRAFTSMANSHP AND ART 

Through a lengthy and precise woodwork, the expert 
craftsmen at Locherber Milano breathe new life in the 

cones by transforming them 
into unique pieces of art with 
a new purpose: as stoppers for 
the hand-painted glass dif-
fusers of the brand.

A RARE AND EXTRAORDINARY 

FRAGRANCE

The scent of Banksia collec-
tion itself is woody and spicy. 
It opens with balsamic notes 
of Australian eucalyptus 
and grapefruit, evolving into 
more floral nuances of Monoi, 
Frangipane and Boronia. It 
has an intense and embracing 

finish with hints of Australian sandalwood and ce-
dar wood, with spicy notes of vetiver and nectar from 
Banksia flower. 
BANKSIA enriches the “Lifestyle Collections” by 
Locherber Milano.
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BANKSIA – The flower 
of the Australian 
Aborigines

БАНКСИЯ – цветето 

на австралийските 

аборигени

Locherber Milano continues its emotional 
journey among the scents and fragrances of the 
world and arrives in Australia. 


