
                                 
 

Dünyanın dört bir yanındaki süper besinlerden esinlenen saç ve vücut spreyleri 

The Body Shop’tan yaz mevsimine  

meyve esintisi 

 
Yaz güneşine kavuştuğumuz şu günlerde, duyularınızı güçlendirmek ve anında iyi 

hissetmek için The Body Shop’ın eşsiz ürün önerileri var.   

 

Saçlarınıza ve vücudunuza uygulayabileceğiniz, dünyanın dört bir yanından gelen 

süper yiyeceklerden esinlenen birbirinden güzel saç ve vücut spreyleri ile yaz 

mevsimini her gün yeniden tazelenerek geçirmeye hazır olun.   

 
07.07.2020, Istanbul  

 

The Body Shop’ın, dünyanın dört bir yanından gelen süper yiyeceklerden esinlenerek doğanın ta 

kendisinden ilham alan saç ve vücut spreyleri, enerjinizi yükseltmeye ihtiyaç duyduğunuz her an 

ferahlatıcı ve canlandırıcı etkisiyle yanınızda.  

 

Kayısı aromasının verdiği tatlı kokuyla saçlarınızı ve vücudunuzu canlandıracak Apricot & Agave 

Hair & Body Mist ile sadece birkaç spreyde tepeden tırnağa meyve kokusuna bürünmeniz 

mümkün. A vitamini ve lif bakımından oldukça zengin, antioksidan özelliği olan kayısı ile 

Meksika'ya özgü, baldan daha tatlı bir yapıya sahip agave bitkisinin uyumuna hayran 

kalacaksınız.  

 

Sağlıklı ve doymuş yağlar içeren Hindistan cevizi ve C vitamini bakımından oldukça güçlü uçucu 

yağlar içeren Çin kökenli turunçgil yuzu, duyularınızı güçlendirecek. Tazecik tropikal kokusuna 

hayran kalacağınız Coconut & Yuzu Hair & Body Mist, şehrin merkezinde bile, teninizi 

ferahlatarak tatildeymişsiniz hissi verecek. 

 

C vitamini bakımından zengin ve antioksidan özelliği taşıyan lime ile yeşil çayın antioksidanlarla 

zengin öğütülmüş tozu matcha uyumunu deneyimleyin. Eşsiz süper besin ve meyvelerden ilham 

alan Lime & Matcha Hair & Body Mist’in, saçlarınızda ve vücudunuzda bırakacağı eşsiz hisse 

hayran kalacaksınız.  

 

Peru ve Şili'nin geleneksel meyvesi pink pepper ve içerdiği mineral ve antioksidanlar bakımından 

oldukça zengin lychee ile harmanlanan Pink Pepper & Lychee Hair & Body Mist’in teninizde ve 

saçlarınızda bıraktığı gerçek çiçek kokularını deneyimlemeye hazır olun.  

 

Basın bülteni 
Bilgi için: 
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Vitamin, antioksidan ve diğer besin maddeleri bakımından zengin nar ve kırmızı meyvelerinden 

uyumundan doğan Pomegranate & Red Berries Hair & Body Mist ile dünyanın dört bir 

yanından toplanan meyve kokularının esintisine teslim olun.  

 

Dünyanın dört bir yanından esintiler taşıyan rengarenk bu sevimli şişeleri ofis çekmecenizden, 

yatak odanızdan, el çantanızdan, kısaca hayatınızın hiçbir anından eksik etmeyin. 

 

Apricot & Agave Hair & Body Mist                      XXX TL. 

Coconut & Yuzu Hair & Body Mist                     XXX TL. 

Lime & Matcha Hair & Body Mist                       XXX TL. 

Pink Pepper & Lychee Hair & Body Mist           XXX TL. 

Pomegranate & Red Berries Hair & Body Mist  XXX TL. 

 


