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SPA	OF	THE	WORLD	DUŞ	JELLERİ	İLE	KENDİNİZİ	HER	

GÜN	ŞIMARTIN!	
	
Herkes	 lüks	 bir	 spa	merkezinde	 şımartılacağı	 özel	 bir	 gün	 ister.	 Ama	
kabul	 etmeliyiz	 ki	 bu	 çok	 da	 sık	 yapabildiğimiz	 bir	 şey	 değil.	 	 Aslında	
her	 şeyden	 biraz	 uzaklaşabileceğimiz	 dakikalar	 için	 daha	 sık	 fırsat	
yaratmamız	gerekir,	belki	de	tüm	ihtiyacınız	spa	keyfini	evinize	getiren	
Spa	of	the	World	duş	jellerinin	de	eşlik	ettiği,	sıcak	bir	duştur.	Sonuçta	
kendimizi	şımartmayı	hepimiz	hak	ediyoruz.		
	
İnsanların	%72’si	duştan	yeni	 fikirler	 ile	çıkıyor,	buna	 taze	düşünceler	
ve	 yaratıcılık	 diyoruz.	 Çünkü	duş,	 düşünmek	 ve	 kafanı	 tazelemek	 için	
muhteşem	bir	yer.		
	
The	 Body	 Shop’ın	 sevilen	 Spa	 of	 the	 World	 serisi	 genişledi,	 4	 farklı	
ritüeli	 olan	 Spa	 of	 the	World’lerin	 her	 birine	 yeni	 duş	 jelleri	 eklendi.	
Sıkılaştırıcı,	 keyif	 verici,	 rahatlatıcı	 ve	 canlandırıcı	 içerikleriyle	 Balkan	
Juniper,	 Tahitian	 Tiare,	 Adriatic	 Peony	 ve	 Brittany	 Coast	 Algae	 Duş	
Jelleri	karşınızda!	
	
Keyif	 verici	 Tahitian	 Tiare	 Duş	 Jeli,	 spa	 keyfini	 içerisindeki	 zengin	
besleyici	 yağlar	 ve	 güneşli	 günleri	 anımsatan	 kokularıyla	 sunuyor.	
Pasifik	Adalarında,	kadınlar	 tarafından	2	bin	yıldır	kullanılan	hindistan	
cevizi	yağı	ve	nefis	kokulu	tiare	çiçeğinin	karışımı	Monoi	yağı	ile	egzotik	
bir	deneyim	sunuyor.		
	



Balkan	 Juniper	 Duş	 Jeli,	 canlandırıcı	meyveli	 ve	 kafein	 içeriği	 ile	 yaz	
aylarını	 banyoya	 taşıyor.	 Yapraklı	 yeşil	 dalların	 verdiği	 özgürlük	 hissi	
yaşatan	 Spa	 of	 the	 World	 Balkan	 Juniper	 Duş	 Jeli,	 Rusların	 sauna	
ritüelinden	esinlenerek	hazırlandı.	
	
Rahatlatıcı	 etkiye	 sahip	 Adriatic	 Peony	 Duş	 Jeli,	 çiçeksi	 kokular	 ve	
kadifemsi	 dokusuyla	 huzur	 veriyor.	 Adriatik’te	 yetişen	 	 şakayık	 çiçeği	
özlü	duş	jeli,	vücudunuzu	ve	zihninizi	dinginleştirmek	için	birebir.		
	
Canlandırıcı	 Brittany	 Coast	 Algae	 ise	 Atlanik	 kıyılarını	 banyonuza	
taşıyor.	 Deniz	 mineralleri	 ve	 yosunu	 ile	 zenginleştirilmiş	 ürün	 size	
enerji	verecek.		
	
%100	Vejetaryen	olan	Spa	of	the	World	duş	jelleri	The	Body	Shop’ın	
Yerel	 Ticaret	 projesi	 ile	 Etyopya’lı	 çiftçilerin	 ürettiği	 Bal	 ile	
zenginleştirildi.	 Arıların	 Dünya’nın	 geleceği	 ve	 ekosistemin	
sürdürebilmesi	 için	 çok	 önemli	 olduğunu	 biliyoruz.	 Etyopya’daki	
reserve’de	 Afrikalı	 arılar,	 yağmur	 ormanlarının	 hayatta	 kalmasını	
sağlıyor.		
	
Spa	of	the	World	Duş	Jelleri	–	250	ml:	44.90	TL	
	
Tüm	ürünlere	The	Body	Shop	mağazalarından	ve	www.thebodyshop.com.tr	‘den	
ulaşabilirsiniz.	
	
İLETİŞİM:	
PR	Fabrik	İletişim	Danışmanlığı	
Aslı	Sağlam	–	asli@pr-fabrik.com	
Gökçe	Demir	–	gokce@pr-fabrik.com	
0212	244	78	74	
			
Manifestomuz: 
Hikayemiz Anita Roddick'in devrim niteliğinde bir şeye; işletmelerin iyilik yapan 
bir güç olabileceğine inanmasıyla başladı ve 1976'da The Body Shop doğdu. 
Daima bir şeyleri farklı yaptık, ezberlerin dışına çıktık, cesur olduk ve meydan 
okuduk. Bugün “söz”ümüz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü: Değer katmak, 
tüketmemek. Bizim için bunun anlamı, insanlara, gezegenimize, biyolojik 



canlılığa ve kaynaklara değer katmaktır. Çiftçi ve tedarikçilerimizle adil olarak 
çalışarak yerel toplulukların gelişmesine yardımcı olmaya söz veriyoruz. 
Ürünlerimiz değer katar, ancak asla yanlış vaatlerde bulunmaz ve hayvanlar 
üzerinde test edilmez. Orijinal olduğumuz, sözümüzü esirgemediğimiz ve doğru 
olanı savunduğumuz için gururluyuz; birlikte bunu başarabiliriz. Değer kat, 
tüketme, birlikte bu mümkün. 
 
The	Body	Shop	Türkiye’ye	ulaşmak	için:	
Web	sitesi	:	http://www.thebodyshop.com.tr/	
Facebook:	http://www.facebook.com/TheBodyShopTurkiye	
Instagram:	http://www.instagram.com/thebodyshoptr	
	


