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Sulje silmäsi ja ajattele sellaista joulua, missä kaikki olisi mahdollista.
Joulunaika on toiveita täynnä. The Body Shop lanseerasi maailman
ensimmäiset kosmetiikan adventtikalenterit yli 16 vuotta sitten. Tänä
jouluna 2019 lanseeraamme kolme adventtikalenteria, jotka eivät vain
täytä unelmia, vaan samalla voimaannuttavat ja kohottavat mieltä.
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The Body Shop on aina tehnyt työtä paremman ja reilumman maailman
puolesta. Naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen on yrityksemme kantava
voima. Tänä jouluna se näkyy myös adventtikalentereissamme. Kuvittele
mielessäsi maailmaa, missä tyttöjen unelmat ovat niin suuria, että niiden
toteutuessa maailma muuttuu.
The Body Shop tekee yhteistyötä Plan Internationalin kanssa. Plan
International on humanitaarinen organisaatio, jonka intohimona ovat lasten
oikeudet ja eritoten tyttöjen asema. Tänä jouluna teemme yhteistyötä
parantaaksemme tyttöjen asemaa koulutuksen ja valistuksen avulla.
Kun teet ostoksia The Body Shopissa marras-joulukuussa 2019, tuet Plan
Internationalin ohjelmaa, joka edistää 1.500 tytön ammatillista koulutusta
Indonesiassa ja Brasiliassa. Tavoitteenamme on kerätä 280.000 € tyttöjen
kouluttamiseen, niin että he työllistyisivät tai voisivat perustaa unelmiensa
yrityksen.

KURKISTA JOK AISEN LUUKUN TA AKSE …

The Body Shopin täysin adventtikalententereissa on yllätys joka päiväksi; täysikokoisista
suosikkituotteista uutuuksiin sekä joulun sesonkisarjoihin.
Kalenterin ulkoasut ovat saaneet inspiraationsa Brightonista, The Body Shopin henkisestä kodista.
Anita Roddick avasi siellä ensimmäisen myymälänsä vuonna 1976. Adventtikalenterit johdattavat
sinut tämän satumaisen kaupungin lumisille kaduille. Voit nähdä vilauksen Joulumuorista, joka
liitelee raketillaan kattojen yllä. Raketti on tämän joulun lahjavalikoiman teemamme ja se tuo suuret
unelmat mahdollisiksi sekä pojille että tytöille.
Joulupäivänä voit askarrella tyhjistä luukuista oman joulukyläsi.
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ENTRY BE AUT Y
ADVEN T C AL ENDAR
SOVH 79,00 €

(sisällön arvo 132,80 €)

Alkuperäinen adventtikalenterimme sisältää 24
herkkua The Body Shopin tuotevalikoimasta ja se on
täydellinen joululahja kaikille, joilla on leikkimielinen
sydän.

DELUX E ADVEN T
C AL ENDAR SOVH 9 9,00 €

ULT IMAT E ADVEN T
C AL ENDAR SOVH 149,00€

(sisällön arvo 191,90€)

(sisällön arvo 361,90 €)

Tutustu Deluxe ja Ultimate kalenterin kaikkiin 25 huolella valittuun tuotteeseen.
Kalentereissa on mm. kangasnaamioita, suosittuja Drops of Youth™ sekä Oils of Life™
ihonhoitotuotteita sekä muutamia suosituimpia meikkituotteitamme.

thebodyshop.fi/joulu
Plan International
Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa
erityisesti kehittyvien maiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi
1998. Plan työskentelee yli 70 maassa.
Meillä kaikilla on oikeus päättää elämästämme ja kehostamme sekä oppia ja kouluttautua työtä ja elämää varten. Monella tytöllä kehittyvissä maissa nämä
oikeudet eivät kuitenkaan toteudu.
Tytöt kärsivät huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja liian varhaisista raskauksista. Kehittyvien maiden tytöt kokevat
syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia.
Yhdessä tukijoidensa kanssa Plan edistää tyttöjen koulutusta, suojelua, terveyttä ja mahdollisuutta päättää omasta elämästään ja kehostaan.

