Voipuunvoi on
kosteuttanut
tehokkaasti sekä ihoa
että hiuksia jo
sukupolvien ajan
The Body Shop on tuottanut kestävän kehityksen mukaisesti
yhteisökaupan voipuunvoita Tungteiya Women’s Shea Butter
Associationilta – naisten muodostamalta yhdistykseltä - Ghanasta
vuodesta 1994 lähtien, mutta me emme ole alan parhaita
asiantuntijoita. Tutustu inspiroiviin naisiin, jotka ovat käyttäneet
sheavoita ihonsa ja hiustensa tehokosteuttamiseen jo vuosisatojen
ajan.
640 Tungteiya-yhteisön naista tuottaa 390 tonnia
voipuunvoita The Body Shopille joka vuosi käyttäen
18-vaiheista prosessia, jota heidän esiäitinsä ovat
käyttäneet sukupolvien ajan.
Tämän yhteistyön avulla nämä naiset ovat saaneet
elinkeinon perheilleen ja samalla koko yhteisölle.
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Mitä on yhteisökauppa?
The Body Shop oli ensimmäinen kauneusalan yritys,
joka aloitti reilun yhteisökaupan ohjelman vuonna 1987.
Nykyään 95% The Body Shopin valmistamista tuotteista
sisältää yhteisökaupan kautta tuotettua raaka-ainetta.

Tutustu voipuunvoin yhteisökaupan
asiantuntijoihimme:
“Olen nähnyt suuren muutoksen yhteisössämme.
Nykyään naiset ovat tarpeeksi rohkeita
asioidakseen pankissa ja hoitaakseen itse
liiketoimintaansa. Tällaista vapautta heille
tavoittelimmekin. Naiset eivät enää ole
riippuvaisia miehistään, vaan ovat heidän tasaarvoisia kumppaneitaan.”
– Madame Fati Paul, Executive Director of
The Tungteiya Women’s Association

Kun The Body Shopin perustaja Dame Anita Roddick
kävi ensimmäistä kertaa Ghanassa vuonna 1992 ja tapasi
naiset, jotka ovat arvostaneet ja vaalineet voipuunvoita jo
sukupolvien ajan, hän halusi jakaa tämän upean raaka-aineen
hyödyt – sekä antaa yhteisön naisille, heidän perheilleen sekä koko
kyläyhteisöille reilun elinkeinon.
Tämän vuoksi The Body Shop on maksanut raaka-aineesta yhteisön
naisille oikeudenmukaisen hinnan sekä lisäkorvauksen yhteisön
kehittämiseen.
Lisäkorvauksella on kehitetty Tungteiyan rahastoa,
The Northern Ghana Community Action Fundia, josta on sijoitettu
yhteisön kehittämishankkeisiin kuten terveydenhoitoon,
viemäriverkostoon, kaivoihin sekä kouluihin.
Kehityskohteet hyödyttävät 49 000 ihmisen elämää.
25 vuodessaTungteiya Women’s Shea Butter Association
-yhdistys on kasvanut 50 jäsenestä 640 jäseneen ja toimii
11 eri kylässä.
The Body Shop on myös yksi Global Shea Alliancen (GSA)
perustajajäsenistä. GSA tukee voipuunvoiteollisuutta ja hyödyttää
8 miljoonaa naista, jotka ovat elintärkeä osa tätä teollisuutta.
Vuonna 2019 The Body Shop laajentaa voipuunvoin
tuotevalikoimaa ja lisää tuotantoa Tungteiyan yhteisössä
30 prosentilla. Mitähän yhteistyö tuo tulevaisuudessa tullessaan?

Lue lisää yhteisökaupan voipuunvoista: thebodyshop.fi/raaka-aineet/voipuunvoi/
♯CareWithShea

Yrityksemme perustaja Anita Roddick aloitti toiminnan valmistamalla itse tuotteita ja uudenlaisella ajatuksella: että yritys voisi olla hyvää tekevä
voima. Anitan visiota seuraten yli 40 vuoden ajan olemme olleet sääntöjen rikkojia, teeskentelemättömiä muutoksen tekijöitä. Meillä on nyt yli 3000
myymälää 66 maassa ja työntekijöitä yli 22 000, jotka auttavat tuomaan esille ainutlaatuista yhdistelmäämme eettisestä kauneudesta huumorilla ja
vakavalla tarkoituksella varustettuna.

• Tuote sisältää 192 voipuunvoipähkinää ja se on tuotettu
yhteisökaupan ohjelman kautta.
• The Body Shopin uutta täyteläistä voipuunvoita voi käyttää vartalon,
kasvojen, hiusten sekä huulten tehokosteuttamiseen
• Voit myös itse keksiä tuotteelle uusia käyttötarkoituksia
“Uudessa monikäyttöisessä voipuunvoissa on runsas ja
kermainen koostumus, ja voide suorastaa sulaa ihollesi ja
sitoo siihen kosteuden.
Levittämisen jälkeen ihosi tuntuu heti kosteutetummalta,
joustavammalta sekä pehmeämmältä.
Tuote sopii erinomaisesti kuivalle ja kutisevalle
iholle ja antaa välittömän helpotuksen.
Voit käyttää sitä myös kuiviin ja kihariin hiuksiin.”
– Vanda Serrador, Facial and Body Care Expert
for The Body Shop

85%
ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ KOSTEUS
PYSYY
VARTALOSSA, KASVOISSA JA
HUULISSA*

89%
ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ IHO JA
HUULET
TUNTUVAT PEHMEÄMMILTÄ*

82%
ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ
HERKKÄ JA KUIVA IHO
TUNTUU VÄLITTÖMÄSTI
SILEÄMMÄLTÄ.*

Vaihe 1 - Puhdista
Vaahdota hiukset Richly Replenishing Shea Shampoo –
shampoolla, hinta 12,50 €
Vaihe 2 – Käytä hoitoainetta
Levitä puhtaisiin, kosteisiin hiuksiin Richly Replenishing
Shea Conditioner -hoitoaine. Anna vaikuttaa ja huuhdo
pois, hinta 12,50 €
Vaihe 3 - Hoida
Hoida hiuksesi juurista latvoihin kerran viikossa Shea
Butter Richly Replenishing Hair Mask
-hiusnaamiolla. Naamio sisältää yhteisökaupan
voipuunvoita Ghanasta, yhteisökaupan luomutuotettua
neitsytkookosöljyä Samoalta
sekä yhteisökaupan luomuoliiviöljyä Italiasta, hinta 18,50€

86%
ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ
HIUKSET EIVÄT KUIVUNEET**
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83%
ON SITÄ MIELTÄ,
ETTÄ HUKSET
TUNTUVAT
PEHMEILTÄ**

84%
ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ
HIUKSET TUNTUVAT
HOIDETUILTA, MUTTA
EIVÄT RASVAISILTA**

Lue lisää yhteisökaupan voipuunvoista: thebodyshop.fi/raaka-aineet/voipuunvoi/
Yrityksemme perustaja Anita Roddick aloitti toiminnan valmistamalla itse tuotteita ja uudenlaisella ajatuksella:
että yritys voisi olla hyvää tekevä voima. Anitan visiota seuraten yli 40 vuoden ajan olemme olleet sääntöjen rikkojia,
teeskentelemättömiä muutoksen tekijöitä. Meillä on nyt yli 3000 myymälää 66 maassa ja työntekijöitä yli 22 000, jotka
auttavat tuomaan esille ainutlaatuista yhdistelmäämme eettisestä kauneudesta huumorilla ja vakavalla tarkoituksella
varustettuna.

*Käyttäjätutkimus 103 naiselle ja miehelle. **Käyttäjätutkimus 103 naiselle Shea Shampoolla, hoitoaineella ja hiusnaamiolla.

Ghanalaisten naisten inspiroimana The Body Shopin uudet
hiustenhoitotuotteet hoitavat hiuksia hellästi ja jättävät
hiukset pehmeiksi sekä hoidetuiksi.

The Body Shopin ikonisen
Shea Nourishing Body Butter
–vartalovoin koostumus on nykyään
100% vegaaninen ja pitää ihon
kosteutettuna 72 tuntia. Jokainen
200ml pakkaus sisältää 36
voipuunpähkinää.

Shea Body Lotion -vartalovoide on
100% vegaaninen ja siinä on uusi ja
täyteläisempi koostumus. Se sisältää
kolme kertaa enemmän voipuunvoita
kuin aikaisempi Shea-vartalovoide

Vaihe 1 – Käytä kuorintaa

Vinkit voipuunvoin käytöstä antoi Vanda Serrador,
Facial & Body Care Expert for The Body Shop

Taputtele märälle iholle hellästi Shea Exfoliating Sugar
Body Scrub -kuorintavoidetta. Hiero kuorintavoidetta kuivilla alueilla
kuten polvissa, kyynärpäissä ja kantapäissä pyörivin liikkein ennen
pesua.
Vaihe 2 - Puhdista
Levitä iholle kuorinnan jälkeen runsas ja kermamainen
Shea Shower Cream -suihkuvoide. Suihkuvoide sopii erityisesti
kuivalle iholle. Voit käyttää myös Shea Soap
–palasaippuaa peseytymiseen.
Vaihe 3 - Kosteuta
Kuivaa iho pyyhkeellä ja käytä ihon kosteuttamiseen
suosikkituotettasi. Uudessa monikäyttöisessä Shea Butter
–voiteessa on runsas ja kermamainen koostumus, joka imeytyy
vartalolle, kasvoille, hiuksiin, huuliin ja jalkoihin.
Jos pidät kevyemmästä kosteusvoiteesta, käytä Shea Body Lotion –
vartalovoidetta. Jos taas pidät paksummasta vartalovoiteesta, käytä
ihosi kosteuttamiseen Shea Nourishing Body Butter –vartalovoita.
Jos huulesi tuntuvat kuivilta, käytä Shea Lip Butter –huulivoidetta tai
uutta monikäyttöistä Shea Butter -voipuunvoita.”
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WHY NOT PR Oy
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Lue lisää yhteisökaupan voipuunvoista: thebodyshop.fi/raaka-aineet/voipuunvoi/
Yrityksemme perustaja Anita Roddick aloitti toiminnan valmistamalla itse tuotteita ja uudenlaisella ajatuksella:
että yritys voisi olla hyvää tekevä voima. Anitan visiota seuraten yli 40 vuoden ajan olemme olleet sääntöjen rikkojia,
teeskentelemättömiä muutoksen tekijöitä. Meillä on nyt yli 3000 myymälää 66 maassa ja työntekijöitä yli 22 000, jotka
auttavat tuomaan esille ainutlaatuista yhdistelmäämme eettisestä kauneudesta huumorilla ja vakavalla tarkoituksella
varustettuna.

Luo omat kauneusrutiinisi
UUDELLA Shea Butter -voiteella

Mitä tarvitset?
• Uutta Shea Butter -voipuunvoita
• Sokeria
• Pehmeän hammasharjan tai
kasvopyyhkeen

Mitä tarvitset?
• Uutta Shea Butter
-voipuunvoita
• Pesukintaat

“Harjaa kuivat huulet pehmeällä hammasharjalla tai The Body Shopin
Facial Brush –kasvoharjalla (huulet voi kuivaharjata
kuten vartalon ihonkin). Älä unohda huulten rajoja!

“Lämmitä Shea Butter –voipuunvoi käsiesi välissä minuutin ajan.
Laita 1 tl Shea Butter –voipuunvoita pesukintaiden sisälle, hiero vartalolle,
erityisesti kyynärpäitä, polvia, kantapäitä ja kynsinauhoja.”

“Levitä sen jälkeen huulille pyörivin liikkein Shea Butter –voipuunvoita ja
toista tarvittaessa. Voipuunvoi sopii erinomaisesti kuivalle iholle!”

“Huuhdo iho huolellisesti. Käytä peseytymiseen joko The Body Shopin Almond
Milk & Honey Shower Cream -suihkuvoidetta, Wild Argan Oil
-öljyä, Olive Shower Gel –suihkugeeliä tai Tea Tree Body Wash
-pesugeeliä.”

“Voit kuoria kuivat huulet tekemällä oman kuorintavoiteen sekoittamalla
1 rkl sokeria ja 1 rkl Shea Butter -voipuunvoita tahnaksi. Kuori varovasti
huulet ja huultenrajat tahnalla. Lisää huuliin lopuksi kerros Shea Butter voipuunvoita.

“Ihon kuorinta poistaa iholta kuolleita ihosoluja ja helpottaa kosteusvoiteen
imeytymistä. Parhaan tuloksen saat, kun käytät kuorintaa 2-3 krt/vko.”

Mitä tarvitset?
• Uutta Shea Butter -voipuunvoita
• Almond Milk & Honey Shower Cream
-suihkuvoidetta, Wild Argan Oil –öljyä tai Olive Shower
Gel -suihkugeeliä

Mitä tarvitset?
• Uutta Shea Butter -voipuunvoita
• Coconut Oil Brilliantly Nourishing PreShampoo Hair Oil -hiusöljyä
“Sekoita yksi osa Shea Butter –voipuunvoita ja kolme osaa The Body
Shopin Coconut Oil Brilliantly Nourishing Pre-Shampoo Hair Oil –hiusöljyä.
Käytä joko päivittäin tai hiusten tehohoitona yön yli.”
“Jos tehohoidat hiukset yön yli, hiero sekoitusta joko kaikkialle hiuksiin tai
ainoastaan hiusten latvoihin. Kiedo hiukset pyyhkeeseen tai
suihkumyssyyn ja anna vaikuttaa yön yli. Hoito pehmittää ja ravitsee
kuivia latvoja.”

“Sekoita kolme osaa suihkugeeliä ja yksi osa Shea Butter –voipuunvoita
kämmenilläsi. Suosittelemme käytettäväksi The Body Shopin Olive- tai Wild
Argan Oil Shower Gel –suihkugeeliä tai Almond Milk & Honey Shower Cream –
suihkuvoidetta.
“Voit myös käyttää British Rose Petal-Soft Bath Foam –kylpyvaahtoa tai Wild
Argan Oil Bubbling Bath -kylpyvaahtoa. Nämä sopivat erittäin hyvin iholle, joka
reagoi herkästi vuodenaikojen vaihteluun.”

“Ennen kuin aloitat, lämmitä Shea Butter –voipuunvoita kämmenten välissä minuutin ajan.
Voipuunvoita on helpompi käsitellä, kun sen on lämmintä.
Täytä jääpalamuotit 3/4 The Body Shopin Wild Argan Oil Bubbling Bath– tai British Rose Petal-Soft Bath
Foam –kylpyvaahdolla ja laita 1/4 Shea Butter –voipuunvoita keskelle. Sekoita hyvin. Laita muotit
pakastimeen yön yli.

Mitä tarvitset?
• Uutta Shea Butter -voipuunvoita
• Wild Argan Oil Bubbling Bath tai
British Rose Petal-Soft Bath Foam –
kylpyvaahtoa
• Silikonisen jääpalamuotin
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+358 40 550 1155

Irrota kuutiot ja pudota kylpyveteen. Saat ihanan kosteuttavan vaahtokylvyn! Ihostasi tulee pehmeä ja
kosteutettu. Nojaa taakse ja nauti!
Käytä kuutiot heti, älä säilö niitä pitkiä aikoja pakastimessa.”

Lue lisää yhteisökaupan voipuunvoista: thebodyshop.fi/raaka-aineet/voipuunvoi/

Yrityksemme perustaja Anita Roddick aloitti toiminnan valmistamalla itse tuotteita ja uudenlaisella ajatuksella: että yritys voisi olla hyvää tekevä voima.
Anitan visiota seuraten yli 40 vuoden ajan olemme olleet sääntöjen rikkojia, teeskentelemättömiä muutoksen tekijöitä. Meillä on nyt yli 3000 myymälää 6
maassa ja työntekijöitä yli 22 000, jotka auttavat tuomaan esille ainutlaatuista yhdistelmäämme eettisestä kauneudesta huumorilla ja vakavalla
tarkoituksella varustettuna.

