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THE BODY SHOPIN JOULU
Tänä jouluna The Body Shop tähtää korkealle.
Joulun lahjavalikoima sisältää upeita vartalo- ja
kylpylahjoja, ihonhoitopakkauksia sekä hauskoja
pikkulahjoja. Jouluksi 2019 on tarjolla myös
kolme eri sesonkisarjaa - raikas ja hedelmäinen
Juicy Pear, lempeä Warm Vanilla ja hedelmäisen
kukkainen Rich Plum.
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#IMDRE AMINGOF…
The Body Shop on aina kannattanut tasavertaisuutta.
Naisten voimaannuttaminen on tänä vuonna osa
jokaista taianomaista lahjaamme. Seuraa henkilöitä,
jotka unelmoivat tulevaisuudestaan ja näe vilaus
Joulumuorista, kun hän tähtää korkealle ja jakaa
lahjoja pojille ja tytöille.
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Naisten voimaannuttaminen on aina ollut
The Body Shopille sydämen asia.
Tänä jouluna The Body Shop tekee yhteistyötä
Plan Internationalin kanssa. Plan International on
lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti kehittyvien
maiden tyttöjen elämää ja suojelua. Tänä jouluna haluamme
toteuttaa tyttöjen unelmia koulutuksen avulla.
Kun teet ostoksia The Body Shopissa marras- ja joulukuussa
2019, tuet Plan Internationalin ammattiin tähtäävää ohjelmaa
1500 tytölle Brasiliassa ja Indonesiassa. Tavoitteemme
on kerätä 280 000 € tyttöjen työllistymistä tai yrityksen
perustamista vaadittavaa koulutusta varten.

Joka kolmas maailman 1,8 miljardista (10-24
-vuotiaasta) nuoresta ei käy koulua, ei opiskele
eikä käy töissä.
Työttömyys vaikuttaa voimakkaammin nuoriin
naisiin kuin nuoriin miehiin. Vuonna 2017,
15-24 vuotiaiden naisten työttömyysaste
maailmanlaajuisesti oli 15,3%, kun taas saman
ikäisillä miehillä se oli 12,7%.
Nuoret naiset jäävät kolme kertaa
todennäköisemmin ilman koulutusta ja työtä
kuin nuoret miehet.
Maailmassa naiset tienaavat keskimäärin
tienaavat 79 senttiä jokaista miesten
tienaamaa euroa kohti.

2019 S
N
U
L
N
I
U
E
O
H
SON
I
TUTUSTU J
O
J
KISAR
SPECIAL EDIT ION JUICY PE AR
Lennä jouluun Juicy Pear -sesonkisarjan mukana – tämän
joulun raikkain, hedelmäisin ja mehukkain sesonkisarja
sisältää päärynäuutetta Italiasta. Kokeile uutta Juicy
Pear Shower Gel -suihkugeeliä, nopeasti imeytyvää
ja kosteuttavaa vartalojogurttia tai tehokkaasti
kosteuttavaa vartalovoita. Juicy Pear Soap -palasaippua
tuo joulun tuoksun ja tyylikkään lisän kylpyhuoneeseesi.
Juicy Pear Festive Sack -lahjapakkaus (28,00€) on täynnä
joulun ihania sesonkituotteita; se sisältää suihkugeelin,
vartalokuorinnan, kuivia käsiä hoitava käsivoiteen sekä
vartalovoin. Vartalovoi sisältää käsintehtyä yhteisökaupan
voipuunvoita Ghanasta. Voit myös poimia koriisi Juicy Pear
Delights -lahjan (13,50€), joka sisältää matkakokoisen
suihkugeelin ja vartalovoin. Pakkauksessa on myös
pesukukka, joka on tehty kierrätysmateriaalista.

SPECIAL EDIT ION RICH PLUM
Raikas ja hedelmäisen kukkainen Rich Plum -vartalosarja
on ihanan juhlava ja tuotteet sisältävät luumu-uutetta
Turkista. Saat hohtavan, terveen näköisen ihon kukkaishedelmäisellä vartalojogurtilla. Huulesi pidät kunnossa
Rich Plum Lip Butter -huulivoilla.
Valitse joko Rich Plum Delights -lahjapakkaus 28,00€) tai
kokeile pienempää mini Rich Plum Shower Gel and Body
Butter -lahjapakkausta (13,50€).

SPECIAL EDIT ION WARM VANIL L A
Makeimman joulun saat, kun poimit koriisi tuotteita
kermaisen lempeästä Warm Vanilla -sarjasta. Tuotteet
sisältävät vaniljauutetta Madagaskarista. Sarja sisältää
mm. lempeästi tuoksuvan ja nopeasti imeytyvän
vartalojogurtin, vartalovoin sekä käsivoiteen.
Voit valita pienen mini Warm Vanilla Delights
-lahjapakkauksen (13,50€) tai suuremman Warm Vanilla
Festive Sack -pussin, joka sisältää Warm Vanilla Shower
Gel suihkugeelin, Body Butter -vartalovoin, käsivoiteen
sekä vartalokuorinnan (28,00€).
Suihkugeeli 250ml 8,90€
Vartalovoi 200ml 19,90€
Vartalojogurtti 200ml 13,50€
Vartalonkuorinta 250ml 22,50€
Saippua 100g 4,90€
Käsipesu 275ml 9,90€
Käsivoide 275ml 12,00€ Käsivoide 30ml 6,90€
Huulivoi 10ml 8,50€
Vartalotuoksu 100ml 20,00€
Kylpypore 28g 2,00€

SOOTHING ALMOND MILK &
HONE Y PREMIUM COLLECTION
Tuotteet sisältävät yhteisökaupan kautta
luomutuotettua mantelimaitoa sekä yhteisökaupan
hunajaa. Ylellinen pakkaus sisältää ihoa hellivän
täysikokoisen suihkugeelin, vartalovoin,
vartalokuorinnan sekä käsivoiteen - kaikki mitä
tarvitset kuivan ja herkän ihon hoitamiseen ja
hellimiseen.

SOVH 49,00 €

MERRY TRE AT S BODY BU T TER TRIO
Tunnetko jonkun, joka rakastaa vartalovoita ja
joulua? Pysähdy tämän lahjan kohdalle! Tämä
pakkaus sisältää vartalovoin kaikista kolmesta
sesonkisarjasta – Juicy Pear, Warm Vanilla ja Rich
Plum.

THE ROCKE T GIF T SE T
Lennä vaikka kuuhun tällä supermakealla lahjalla!
Raketin sisältä löydät tuoksuvan raikkaita yllätyksiä
suihkuhetkiin, kylpyyn tai käsien hemmottelemiseen.
Lahjasta löytyvät rakastettujen mansikan ja
kookoksen suihkugeelit, kylpypommit sekä
käsivoiteet.

SOVH 22 , 50 € SOVH 25,00 €

CALMING CAMOMILE
GENTLE CLE ANSE KIT
Tunnetko jonkun, joka rakastaa tehdä joulun juhliin
kunnon juhlameikin? Tämä lahja on tarkoitettu
hänelle. Lahja sisältää Camomile Gentle
Eye Make Up Remover -silmämeikin puhdistajan
sekä Camomile Sumptuous Cleansing Butter
-puhdistusvoin, molemmat on tarkoitettu herkälle
iholle ja ne poistavat jopa vedenkestävän meikin.
Tuotteet sisältävät kamomillauutetta Norfolkista,
Englannista.

SOVH 30,00 €

PERSOONALLINEN

LAHJA
Anna läheisillesi täysin yksilöllinen lahjapakkaus ja
pakkaa tuotteet käsintehtyihin lahjapakkauksiimme, jotka
yhteisökaupan kumppanimme on valmistanut Nepalissa.
Voit myös kerätä lahjatuotteet luonnollisiin 100 %
juuttipusseihin.
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JOULUN J
UHLAMEIKKI
Nämä uutuudet saavat sinut hehkumaan jouluna. Saat hehkun kasvoillesi monella eri
tavalla, käytä vaikka Drops of Gold Lustre Finish Creator for instant luminosity tai
illuminating shimmer -hohdetta yhdessä Illuminator highlighter -valokynän kanssa.
Viimeistele lookki Shine Lip Liquid -huulikiillolla.
thebodyshop.fi/joulu

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.

