
 
Algemene informatie 

Florida Water is een Amerikaanse versie van
ook wel Keuls water genoemd. 
Het aqua-groen water heeft dezelfde citrusbasis als Keuls 
water, maar verschuift de nadruk op zoete sinaasappel en 
voegt pittige noten toe waaronder lavendel en kruidnagel. Een 
verfrissend licht parfumwater voor persoonlijk toilet
badkamergebruik. 

Florida Water wordt beschouwd als een unisex cologne, dus 
geschikt voor mannen en vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergronden & geschiedenis 
De Spanjaard, Juan Ponce de Leon, ontdekte in het jaar 1512 de 

Amerikaanse staat Florida toen hij op zoek was naar `de fontein van de 

eeuwige jeugd`. 

De Amerikaanse parfummakers Murray en Lanman 

om hun parfumflesje te promoten.

Het logo en etiket werd door de Franse ontwerper Du Maurier gemaakt met 

de historische informatie die hij voor handen had: de bloemenpotpourri, 

vogels, troubadours en de Fontein van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baking Soda NL – Canadabaan 7 – 5388RT – Nistelrode 

Gewicht  300 gram 

Afmetingen  5 × 5 × 25 cm 

Bestelling  221 ml 

Merk  Murray & Lanman 

Herkomst  Westwood, USA 

Ingrediënten  Gedenatureerd alcohol, 
#5 

Houdbaarheid  6 maanden na opening van de fles en ingebruikname 

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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