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TROPİK TEMMUZ BAKIMI
MUZ sezonun en trend meyvelerinden. Yemekten de sosyal medyada paylaşmaktan da geri
kalamadığımız kesin. The Body Shop bu sezon ikonik Muz’lu ürünlerine yenilerini kattı.
Sınırlı sayıda üretilen koleksiyondaki eğlenceli, meyveli ve daha da muzlu eşsiz vücut bakım
ürünlerin hepsi %100 vegan.
Yeni Banana vücut bakım serisinin 3 farklı ürününü, ister tek başına isterseniz kalıcılığını
artırmak için bir arada kullanabilirsiniz! Banana Body Yogurt, Banana Body Butter ve
Banana Shower Cream’den oluşan bu seride meyveli ve egzotik notalar birbirini
tamamlarken, seri cildin nemli ve canlı koku notaları ile kaplanmasını da sağlar. Formüllerin
her biri, gıda endüstrisinin, şekilsiz oldukları için kullanmak istemeyeceği muzlardan yapılan
Yerel Ticaret organik muz püresi ile zenginleştirilmiştir.
Vücut bakım rutininizi tatlı muz yaprakları, olgunlaşmış muz püresi ve kremsi, odunsu hindistan
cevizinin bağımlılık yapan aromaları ile değiştirin!
Vücut nemlendirme konusunda 25 yıl önce Body Butter’larıyla devrim yaratan The Body
Shop, oyunun kurallarını değiştiren yeni nemlendirici formülü, 15 saniye içerisinde
nemlendiren BODY YOGURT’larına sınırlı bir süre için MUZ’lusunu ekledi.
Banana Body Yogurt, hızlı emilen, yapışkan olmayan, yağsız, jel-losyon formülü ile cildi 48
saat nemlendirir. Ürün, duştan hemen sonra cilde uygulanabilir ve anında kurur, böylece
ürünün kurumasını beklemenize gerek kalmadan hemen giyinebilirsiniz.
Kendi ağırlığının 1000 katı kadar suyu tutabilen biyofermentli hiyaluronik asit içeren Banana
Body Yogurt, içeriğindeki Ekvator’da elde edilen muz püresi ile cildi beslerken, İspanya’dan
gelen Yerel Ticaret Ürünü organik badem sütü ile de nemlendirir.
Cildi kirlerden temizlemek için ideal olan Banana Shower Cream, duş sırasında ıslak cilde
uygulanır. Hafifçe köpüren ve sabun içermeyen duş kremi de Yerel Ticaret Ürünü olan
organik muz püresi içerir.
The Body Shop’un ikonik Body Butter’ı Muz versiyonu ile karşınızda. 48 saat nem sağlayan
Body Butter içeriğinde Gana’dan Shea Yağı ve Ekvator’dan muz püresi bulundurur. Sınırlı
sayıda üretilen bu serinin bir parçası olan Banana Body Butter’ın, Banana Body Yogurt’tan
hemen sonra, özellikle cildin kuru bölgelerine masaj yaparak kullanılması öneriliyor.
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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

