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100%
VEGAANISET
VARTALOJOGURTIT
48 TUNNIN KOSTEUTUS

SISÄLTÄÄ YHTEISÖKAUPAN LUOMUMANTELEISTA TUOTETTUA MANTELIMAITOA
ESPANJASTA
Vartalojogurtit sisältävät yhteisökaupan kautta tuotettua luomumantelimaitoa Mañán-nimiseltä yhteisöltä Espanjan
Alicantesta. The Body Shop on tehnyt yhteistyötä Mañán-yhteisön kanssa vuodesta 2016.
Yhteisö antaa vakaan elinkeinon paikallisille pienviljelijöille, jotka kasvattavat luomumantelit käyttäen siinä vain vähän
energiaa vieviä kasvatusmenetelmiä. Tuotteisiin käytetään manteleita, jotka eivät kelpaa elintarvikkeiksi. Manteleista
jääneet kuoret kompostoidaan, jotta jätettä kertyisi mahdollisimman vähän.
Moringan, British Rosen ja Banaanin vartalojogurtit sisältävät myös muita yhteisökaupan raaka-aineita.
Yhteisökaupan moringa-uute tuotetaan Ruandassa, yhteisökaupan ruusu-uute tulee Englannin Herefordshiresta ja
yhteisökaupan luomubanaanipyree Ecuadorista.
*UK Body Care Segmentation, 2CV, June 2015
**104 testikäyttäjän mielipide (sekä miehiä että naisia)

thebodyshop.com
Founded in 1976 in Brighton, England, by Anita Roddick, The Body Shop is a global beauty brand. The Body Shop seeks to make
a positive difference in the world by offering high-quality, naturally-inspired skincare, hair care and make-up produced ethically
and sustainably. The Body Shop pioneered the philosophy that business can be a force for good and this ethos is still the
brand’s driving force. The Body Shop has more than 3,000 stores in more than 60 countries.

100% VEGAANISET

Kiireessä en jaksa vaivautua vartalovoiteiden levittämisen
kanssa, koska ne tarttuvat vaatteisiin ja tuntuvat märiltä.
Parasta The Body Shopin vartalojogurteissa on, että
kermamaisen geelikoostumuksensa ansiosta ne imeytyvät
välittömästi ihoon tehden ihosta samettisen pehmeän
olematta kuitenkaan tahmeita tai rasvaisia.

VARTALOJOGURTIT

Suosittelen, että vartalojogurtti levitetään kostealle iholle
heti suihkun jälkeen. Voiteen sisältämät hyaluronihappo sekä
glyseriini sitovat ja pitävät kosteuden ihollasi. Vartalojogurtti
kosteuttaa ihoa 48 tuntia, mutta sitä voi lisätä iholle päivän
aikana niin monta kertaa kuin haluaa.
Vartalojogurtit sopivat kaikille ihotyypeille ja varsinkin
sinulle, joka vastustat vartalovoiteita.

Hiukset pesty? Kyllä. Kiire?
Kyllä. Vartalovoide? Ei todellakaan!
Ei, kun on kymmenen minuuttia aikaa lähtöön ja
tiukat farkut, joihin täytyy mahtua.

Voide on ihanteellisen kevyt sekä kesäkuumalla että
paksujen vaatekerrosten alla talven kylminä kuukausina.

Jos tämä kuulostaa tutulta, kuulut samaan ryhmään kuin 35%
englantilaisista naisista, jotka eivät käytä vartalovoidetta,
koska sen kuivuminen kestää liian kauan.*

- IHOTAUTILÄÄKÄRI CHRISTINE CHOI KIM
THE BODY SHOP

UUSI TAPA KOSTEUTTAA IHOA
The Body Shop teki 25 vuotta sitten ihon kosteuttamisessa
vallankumouksen esittelemällä
ensimmäisenä maailmassa Body Butter -vartalovoin. Ja nyt
olemme keksineet ihon kosteuttamiseen täysin uudet
pelisäännöt.

KUUSI AISTIKASTA TUOKSUA
Mikä tekee vartalojogurteista niin erityisiä?
Vartalojogurttien virkistävä kermamainen geelikoostumus
imeytyy ihoon sekunneissa ja pitää ihon kevyesti
kosteutettuna 48 tuntia.
Tämä tarkoittaa, että voit vetää farkkusi (tai pyjamanpöksysi)
jalkaasi jo 15 sekunnin kuluttua tultuasi suihkusta. Voide
sopii yhtä hyvin sekä aamu- että iltarutiineihin ja se on
ihanteellinen lempeisiin kesäpäiviin, kun et halua ihollesi
tahmeaa pintaa.
Lisäetuna ihosi näyttää terveeltä ja hehkeältä vuoden
ympäri.
The Body Shop uskaltaa haastaa SINUT Farkku- haasteeseen.
Lyömme vetoa, että voit hypätä farkkuihisi 15 sekunnin
kuluttua vartalovoiteen levittämisestä! Eikä jälkeäkään
pelkäämästäsi tahmeudesta!
Ja muistimmeko mainita, että koko sarja 100% vegaaninen?
Vartalojogurttien tuoksuina ovat mansikka, mango,
mantelimaito, kookos, moringa, ruusu sekä erikoiseränä
banaani. Et voi vastustaa lusikoimasta näitä päällesi!

SISÄLTÄÄ BIOTEKNISESTI
VALMISTETTUA HYALURONIHAPPOA
Pitää ihosi kosteutettuna ja sammuttaa kuivan,
herkän ihon janon.
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IHO TUNTUU
KOSTEUTETULTA**

VOIDE IMEYTYY IHOON
VÄLITTÖMÄSTI**

KOOSTUMUS EI OLE
OLLENKAAN TAHMEA**

VOITEEN VOI LEVITTÄÄ
KOSTEALLE IHOLLE**

MIELESTÄ:

MIELESTÄ:

MIELESTÄ:

SISÄLTÄÄ KASVIPOHJAISTA GLYSERIINIÄ
Auttaa pitämään kosteuden ihon
pintakerroksessa pehmentäen ja kosteuttaen
sitä.

VALMISTETTU YHTEISÖKAUPAN
MANTELIMAIDOSTA SEKÄ
HEDELMÄTIIVISTEISTÄ
Nämä ihanat raaka-aineet takaavat sen, että
kevyet vartalojogurtit ovat 100% vegaanisia!

thebodyshop.fi
Lisätietoja: Nora@whynotpr.fi / 040-5501155
Tiedustelu: info@thebodyshop.fi
Saatavuus: http://thebodyshop.fi/fi/yritys/ota-yhteytta

IHOTAUTILÄÄKÄREIDEN TESTAAMA
SOPII KAIKILLE IHOTYYPEILLE
EIVÄT SISÄLLÄ PARAFIINIA EIVÄTKÄ
MINERAALIÖLJYJÄ

MIELESTÄ:

3/4
MIELESTÄ:

FARKUT VOI PUKEA
JALKAA HETI VOITEEN
LEVITTÄMISEN
JÄLKEEN**

