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Mademoiselle Rochas, 

 

Definisi Frenchic oleh Rochas 

 

 

Jakarta, 14 November 2019 - Siapakah Mademoiselle Rochas? Ia adalah seorang wanita 

muda Paris yang bersemangat, aktif dan ceria, bugar, dan "typically French." Terinspirasi dari 

dua wewangian yang memikat, Femme dan Madame, Mademoiselle Rochas memiliki 

karakternya sendiri. Ia mempertahankan keanggunan Perancisnya tetapi juga mampu 

menciptakan gayanya sendiri, benar-benar mencerminkan masa kini.  

 

  

Marcel Rochas menciptakan rumah modenya pada tahun 1925, saat usia 23 tahun. Baik itu 

pakaian tenis atau gaun hitam putih, pakaian renda Chantilly atau pakaian dengan potongan 

bahu lebar dan pinggul sempit, para wanita dengan cepat menyambut kreasinya, baik yang 

feminin maupun modern. Pada tahun 1943, untuk memberikan penghargaan kepada istri 

ketiganya Hélène, ia meminta ahli parfum Edmond Roudnitska untuk menciptakan aroma 

feminin yang kuat; the floral-chypre Femme. Setelah kematian Marcel Rochas pada tahun 

1955, Hélène bekerja sama dengan Guy Robert untuk menciptakan Madame Rochas. 

Diluncurkan pada tahun 1960, Madame Rochas melambangkan wanita mandiri dan modern 

seperti bunga putih yang menawan. Lalu diikuti dengan peluncuran L'Eau de Rochas pada 

tahun 1970, sebuah Eau de Cologne yang juga segera menjadi idola. Kemudian, datanglah 

Eau de Rochas Homme pada tahun 1993, lalu muncul wewangian wanita baru, Tocade pada 

tahun 1994, dan Rochas Man pada tahun 1999. 

 

 

Menurut Marcel Rochas kita seharusnya mencium wangi seorang wanita bahkan sebelum 

melihatnya. Ketika pintu apartemen terbuka, gambaran akan dirinya terhembus dalam aroma 

yang tercium. Mademoiselle Rochas adalah cerminan gaya Paris, Mademoiselle dengan 

aroma yang memikat, Je ne sais quoi (keistimewaan yang sulit untuk digambarkan) yang 

mengandung harum bunga dan buah. Ia adalah aroma yang menyenangkan dan harum, 

feminin serta mengejutkan. 

 



 

Penuh rasa ingin tahu dan berani, ceria dan optimis, Ia mencintai tempat-tempat terkenal 

terbaru di Paris. Berbelanja, mampir ke galeri, menyeruput kopi di teras atau mengatur makan 

malam romantis dengan pemandangan puncak atap Paris ... Seorang gadis kota yang terus-

menerus menciptakan mode tanpa menyadarinya. Ketika ia memiliki waktu beberapa jam, ia 

memanjakan dirinya dengan berjalan kaki dengan sepatu balet di antara Rue Saint-Honoré, 

Saint Germain des Prés atau di sepanjang Kanal Saint Martin, berjalan melintasi jembatan 

dan melalui taman-taman ibukota. Di malam hari, ia mengganti sepatu baletnya ke stiletto, 

mengoleskan lipstik merah cerah yang menawan dan menggunakan wewangian. Sekarang ia 

siap untuk minum bersama teman-teman di bar, trendi atau tidak, dia tidak peduli, selama ia 

dikelilingi oleh teman-teman. Ia memancarkan kebahagiaan dan memikat pendengarnya 

dengan spontanitasnya. Ia suka bermain dengan rayuan; apa yang salah dengan bersenang-

senang? 

 

 

Ia sangat menikmati momen-momen berharga ini dan berterima kasih akan adanya Instagram 

dan Snapchat untuk membagikan momen tersebut. Ceria dan ramah, ia tahu bahwa penting 

untuk berbagi penemuan barunya dan menempatkan dirinya di antara tawa dan 

persahabatan. Alasan-alasan inilah yang membuat Mademoiselle Rochas memiliki Frenchic 

alami yang membuat iri orang lain. 

 

 

Botol yang berbentuk lingkaran kaca yang sederhana dan sempurna, membangkitkan 

keyakinan dan kelembutan tentang feminitas. Ramuan merah muda mencerminkan karakter 

wewangian dari bunga dan gourmand (aroma parfum yang menyerupai makanan atau 

minuman yang dapat dimakan), memberi Anda keinginan tak terelakkan untuk mencobanya. 

Dengan nuansa adibusana yang pasti, motif garis halus pita sutra, menjadi karakter Rochas 

dan jaminan bagi para penikmat (yang juga diterapkan pada semua jahitan mantel Rochas), 

dengan indah ditafsirkan kembali di sini: di sekitar tepi botol, di leher tutup botol berwarna 

perak dan pada latar belakang label, tetapi sebagian besar berkat kain bertekstur yang 

membungkus dan menghiasi leher botol dengan indahnya. Kotak ini penuh gaya dengan 

bahan timbulnya, yang memberikan sentuhan akhir bertekstur. Warna merah muda pastelnya 

mengingatkan pada warna ramuannya. Dengan desain luar biasa dan halus, garis hitamnya 

sangat cocok dengan huruf kapital Mademoiselle Rochas. 

 

 

 

 

 

Mademoiselle Rochas Eau de Toilette “Fun in Pink” 

 

Dalam varian yang berkilau dan menyegarkan ini, ciri “Fun in Pink”  benar-benar menyoroti 

sisi yang lebih menyenangkan, menawan dan menghibur. Untuk mencapai hal ini, empat 

wanita pembuat parfum (Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec, Natalie Gracia-Cetto 

et Sonia Constant) menginterpretasikan wewangian dengan menciptakan aroma musky green 



floral yang terinspirasi dari gaun Rochas. Mademoiselle Rochas Eau de Toilette yang elok 

namun berani ini merayakan kebahagiaan dan para kaum muda. 

 

● Aroma wewangian dibuka dengan semburan kebahagiaan dari top notes pink 

peppercorns, daun violet dan blackcurrant—sebuah aroma campuran buah tajam 

yang menggoda berasal dari blackcurrant. 

● Karakter yang lembut dan sejuk mengungkapkan buket bunga putih pada bagian 

middle notes, kelopak mawar yang halus berbaur dengan bunga melati yang sensual 

dan dipadukan dengan kesegaran madu. 

● Untuk memperkuat kesan yang menggoda, dipilihlah kayu cedar, benzoin dan white 

musk yang menonjolkan kesan sensual alaminya.   

 

 

 

 

Eau de Parfum Mademoiselle Rochas 

 

Pembuat parfum Anne Flipo, yang menciptakan Eau de Parfum Mademoiselle Rochas, ingin 

mencerminkan kegembiraan wanita muda Paris saat ini. Mengambil inspirasi dari bahan-

bahan Maison Rochas yang luar biasa, Anne Flipo telah menyusun bahan demi bahan 

menjadi sebuah aroma yang menggoda. Parfum ini dibuat untuk wanita yang energik dan 

berjiwa bebas, serta menyukai kehidupan dan keindahan. 

 

● Pada awalnya, kilauan tajam dari anggur merah, blackcurrant dan blackberry  

membangunkan indra penciuman sebagai pengingat kebebasan kala masa remaja. 

Kesegaran tanaman Ivy dari taman di Paris memperkuat sekaligus memberikan 

kontras. Campuran aroma fruity green dan toffee apple ini dijamin membuat semacam 

candu.  

 

● Pada bagian heart notes, semburan aroma bunga-bunga dari segenggam kelopak 

mawar khusus dari ladang Rochas, bunga melati Mesir yang luar biasa dan bunga 

violet  membumbung di udara menjadi esensi dari keanggunan, romantisme dan sisi 

feminine wanita. Inilah ekspresi dari rayuan Perancis yang memikat. 

 

● Bagian base notes menyoroti karakter dan stabilitas dari kayu cendana, ambergris dan 

musk yang membangkitkan kesan anggun dan sensual layaknya renda Chantily putih 

tipis yang begitu disukai oleh Rochas. Sebuah wewangian yang seperti kulit kedua. 

 

 

 

Mademoiselle Rochas Couture, sebuah pernyataan keanggunan. 

 

Komposisi harum bunga yang intens, wewangian floral woody ini adalah ciptaan baru dari 

pembuat parfum Juliette Karagueuzoglou yang melambangkan Paris di malam hari: elegan, 

bersemangat, dan abadi. Lebih intens dan sensual daripada versi Mademoiselle sebelumnya, 

Eau de Parfum ini mencerminkan sosok elegan dari wanita muda yang spontan dan luar biasa 

menawan. Aroma pembukanya berasal dari kombinasi rempah dari pink peppercorn, buah pir 

dan bergamot, komposisi ini kemudian memancarkan kelembutan dari bunga jeruk, lily-of-the-



valley dan heliotrope pada bagian heart notes. Bunga-bunga putih yang memabukkan, 

beraksen musks, tonka beans, dan kayu cendana, menyebar dengan bergairah ke kulit 

dengan intensitas jasmani. 

 

Mademoiselle Rochas sudah tersedia di department store Sogo & Metro, dan akan segera 

hadir di Zalora.com dengan harga: 

 

• Mademoiselle Rochas Eau de Toilette 90 ml IDR 1,400,000 

• Mademoiselle Rochas Eau de Toilette 50 ml IDR 950,000 

• Mademoiselle Rochas Eau de Toilette 30 ml IDR 700,000 

 

• Mademoiselle Rochas Eau de Parfum 90 ml IDR 1,500,000 

• Mademoiselle Rochas Eau de Parfum 50 ml IDR 1,000,000 

• Mademoiselle Rochas Eau de Parfum 30 ml IDR 750,000 

 

• Mademoiselle Rochas Couture EDP 90 ml IDR 1,500,000 

• Mademoiselle Rochas Couture EDP 50 ml IDR 1,000,000 

• Mademoiselle Rochas Couture EDP 30 ml IDR 750,000 

 

 

*** 

 

 

Tentang Luxasia Group 

 

Luxasia Group adalah rekan omnichannel terdepan untuk merek kecantikan dan lifestyle 

luxury yang telah menjangkau konsumen di Asia Pasifik. Kami memberikan merek-merek 

terkemuka pengalaman yang menyeluruh dengan jaringan ritel dan e-commerce terbesar di 

Asia Pasifik. 

 

Sejak 1986, kita telah berkomitmen untuk memberikan sebuah perubahan pada seluruh 

konsumen di Asia Pasifik dengan membawa merek-merek dari bidang kecantikan dan luxury 

yang terbaik di seluruh dunia – dengan kategori niche, prestige dan masstige. Beberapa dari 

merek-merek yang dinaungi oleh Luxasia Group termasuk diantaranya Burberry,Bvlgari, 

Bottega Venetta, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Elie Saab, Issey Miyake, Karl Lagerfeld, 

Lanvin, Marc Jacobs, Montblanc, Narciso Rodriguez, Salvatore Ferragamo, dan SK-II. Kami 

juga mempunyai kerjasama yang sangat sukses dengan LVMH Group. 

 

Di Luxasia kami berpikir global dan berkembang secara lokal. Reputasi sukses kami ditandai 

dengan berkembangnya merek-merek baru dan juga secara progresif kami melebarkan sayap 

di pasar regional yang juga di lengkapi oleh kemampuan kami untuk menggabungkan sebuah 

perspektif global dengan nuansa operasional lokal, serta di saat yang sama menavigasi 

tantangan-tantangan baru di setiap market yang kami miliki. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

 

Pauline Tanuwijaya 


