ÄLÄ ANNA HERKÄN IHON
RAJOITTAA ELÄMÄÄSI
HELLI JA HOIDA IHOASI MEDITERRANEAN
ALMOND MILK WITH OATS INSTANT SOOTHING MASK –NAAMIOLLA, 31 €
85% naisista kokee, että heillä on herkkä iho*, mutta sen ei tulisi estää
heitä tekemästä asioita, joita he rakastavat. Juuri heille The Body Shop on kehittänyt uuden
Mediterranean Almond Milk with Oats Instant Soothing Mask –kasvonaamion.
Tämä kermamainen 100% vegaaninen kasvonaamio sisältää kaurahiutaleita Englannista.
Kaurahiutaleissa on ihoa hellästi kuorivia ominaisuuksia. Naamio sisältää myös yhteisökaupan luomumantelimaitoa
Espanjasta sekä luomutuotettua aloe veraa Meksikosta.
Olet ehkä kuullut suoliston prebiooteista? 2018 on prebioottien vuosi ihonhoidossa.
Ihosi on koti mikrobeille, jotka muodostavat
ihon pinnalla ihon mikrobiston.
Tämä ihoa rauhoittava kasvonaamio sisältää prebiootteja, jotka pitävät yllä ihon puolustusmekanismia.
Naamio hoitaa ja hellii kuivaa herkkää ihoa, vähentää kiristävää tunnetta ja kutinaa ja jättää ihon pinnan
pehmeäksi ja valmiiksi vastaanottamaan kosteutta.

TIESITKÖ, ETTÄ #PORRIDGE
ON JAETTU YLI 1,5 MILJOONAA KERTAA
INSTAGRAMISSA?
Naamio on saanut inspiraaationsa muinaisten roomalaisten
resepteistä ja kaurapuuron hyväätekevistä ominaisuuksista.
Naamio rauhoittaa herkkää ja kuivaa ihoa. Sen kaurapuuromainen
rakenne sisältää kaurahiutaleita Englannista sekä
luomumantelimaitoa Espanjasta.
Ihoa hellivä koostumus sisältää myös yhteisökaupan luomu aloe
veraa Meksikosta sekä yhteisökaupan voipuunvoita Ghanasta.

MITÄ SANOO ASIANTUNTIJA?
“Herkän ihon aiheuttamat ongelmat ovat yleisimmät vaivat, joista kuulen vastaanotollani.
Mediterranean Almond Milk with Oats Instant Soothing Mask –kasvonaamio on täynnä raakaaineita, jotka rauhoittavat herkkää ja kuivaa ihoa. Pehmeä kosteusvoidemainen hellästi ihoa
kuoriva naamio sopii erityisesti herkälle iholle, mutta sopii mainiosti myös muille ihotyypeille.
Meidän kaikkien tulisi järjestää itsellemme aikaa lohtunaamiolle!” – Dr. Christine Choi Kim,
Ihotautilääkäri, The Body Shop

THE BODY SHOPIN TESTIRYHMÄN KOMMENTIT
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TUOTE ON HELLÄ IHOLLE
**

JOIN US ON SOCIAL

IHO TUNTUU MUKAVALTA**

IHO ON
RAUHOITTUNUT**

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.

ÄLÄ ANNA HERKÄN IHON
RAJOITTAA ELÄMÄÄSI
NELJÄN VIIKON KÄYTÖN JÄLKEEN

100%

98%

94%

ON SAMAA MIELTÄ

ON SAMAA MIELTÄ

ON SAMAA MIELTÄ

IHO TUNTUU
TÄYDELLISESTI
KOSTEUTETULTA**

IHO TUNTUU
MIELLYTTÄVÄLTÄ**

IHON ULKONÄKÖ
NÄYTTÄÄ
PARANTUNEELTA**

*Perustuu 400 naisen kokemuksiin ‘Sensitive skin is not limited to the face’,
Saint-Martory et al. from The British Journal of Dermatology. 158. 130-3. 2008.
** 100 naisen testikokemukset

MITEN IHON HOITAMINEN AUTTAA YMPÄRISTÖÄ
JA LUONTOA?
YHTEISÖKAUPAN LUOMUMANTELIMAITOA ESPANJASTA
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The Body Shopin yhteisökaupan kautta tuotettu luomumantelimaito tulee Espanjasta Mañán alueelta Alicantesta.
Tuottajia kutsutaan manteleiden asiantuntijoiksi ja he takaavat vakaan elintason paikallisille pienviljelijöille, jotka käyttävät
viljelmillään vain vähän energiaa ja luonnonvaroja kuluttavia tuotantomenetelmiä. Myös kaikki rikkoutuneet sekä
elintarvikekäyttöön kelpaamattomat mantelit käytetään hyväksi ja manteleiden kuoret kompostoidaan jätteen
minimoimiseksi.

YHTEISÖKAUPAN LUOMU ALOE VERAA MEKSIKOSTA
The Body Shop käyttää tuotteissaan yhteisökaupan kautta tuotettua
luomu aloe vera, jota saadaan Campechen alueelta Meksikosta.
Aloe Vera kasvatetaan luomuviljelysertifikaatin saaneessa maaperässä
kolmen ainutlaatuisen luonnonsuojelualueen lähistöllä Jukatanin
niemimaalla Meksikossa. Paikalliset naisviljelijät saavat The Body
Shopilta oikeudenmukaisen toimeentulon ja taloudellisen vakauden.

YHTEISÖKAUPAN VOIPUUVOITA GHANASTA
Yhteisökaupan kautta ghanalaiselta naisyhdistykseltä Tungteiya Shea Butter
Associationilta tuotettua voipuunvoita. Voipuunvoi on mahtava
luonnollinen kosteuttaja, jota ghanalaiset naiset ovat jo vuosisatoja
käyttäneet suojatakseen ihonsa Saharan tuulilta. Työllistämme 528 naista ja
maksamme heille oikeudenmukaisen palkan sekä bonuksen, jonka naiset
investoivat yhteisöprojekteihin.

Lisätiedot:
WHY NOT PR
nora@whynotpr.fi
+358 40 550 1155
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