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The Body Shop’tan tüm sevdiklerinizi mutlu
edecek hediye önerileri
Koskoca bir yıl daha geride kalmak üzere… The Body Shop bu yıl da listenizdeki
tüm sevdiklerinize özel yeni ve beklenmedik hediye seçenekleri sunarken yeni yıl
ruhunu canlandırıyor. Vücut nemlendiricileri, duş jelleri, cilt bakım ve makyaj
ürünleriyle dopdolu bir yıl sizi bekliyor! Üstelik The Body Shop bu yıl ileri
dönüşüm için özel olarak tasarlanan hediye paketleri ve çevreci yöntemleriyle
daha sürdürülebilir bir yılbaşı geçirmenizi sağlıyor.
09.11.2020, İstanbul
Yeni yıla sayılı günler kala, The Body Shop’un hem kendiniz hem de sevdikleriniz için aradığınız
her şeyi bulabileceğiniz özel hediye seçeneklerine hayran kalacaksınız. Almond Milk & Honey
Premium Hediye Seti, yılbaşı özel serilerinin 3 farklı kokusunu da barındıran Üçlü Body Butter
Hediye Seti, Kar Küresi Hediye Seti, Himalayan Charcoal Arındırıcı Hediye Seti, White Musk
For Men Hediye Çantası ve Kenevir Nemlendirici Hediye Seti ile bu yıl sizin yılınız olacak!
Üstelik The Body Shop bu yıl ileri dönüşüm için özel olarak tasarlanan, akıllıca düşünülmüş hediye
paketleri ve çevreci yöntemleriyle daha sürdürülebilir bir yılbaşı geçirmenizi sağlıyor. Marka, tüm
dünyada hediye paketi ve ambalaj malzemeleri kullanımını azaltarak 2019 yılına nazaran 40
tondan fazla kağıt ve 7 tondan fazla plastik kullanımında tasarruf sağladı.
Cilt bakımının vazgeçilmezleri
The Body Shop’un İspanya’dan gelen badem sütü ile yerel adil ticaret ürünü organik balın
uyumunu ön plana çıkaran hediye seti, kuru ve hassas ciltlerin ihtiyaç duydukları zengin içeriği ile
tepeden tırnağa bakım sağlıyor. Almond Milk & Honey Premium Hediye Seti’nin içinde bulunan
vücut peeling’i, duş jeli, body yogurt, body butter ve yüz maskesi tüm kış boyunca cildinizi baştan
ayağa nemlendirirken; setin özel çantası da tekrar kullanılabiliyor.
Sevdiklerinizi şımartın
Yılbaşı için sınırlı sayıda üretilen 3 farklı seriyi birden deneyimlemenizi sağlayan Üçlü Body
Butter Hediye Seti, zengin içeriği ile 48 saat boyunca nemi cildinize hapsediyor. Kuzey
Amerika'dan kızılcık tohumu yağı ile zenginleştirilmiş keskin meyvemsi kokusu ile öne çıkan
Festive Berry; Madagaskar'dan gelen vanilya özü ile hazırlanan Warm Vanilla ve Hindistan'ın
yasemin özü ile öne çıkan Winter Jasmine muhteşem kokuları ile sevdiklerinizi mutlu edecek.

Yeni yıl ruhunu canlandırın
The Body Shop, yeni yıl ruhunu bir üst seviyeye taşıyacak bu hediye seti ile unutulmaz bir
deneyim yaşatıyor. İllüstrasyonları ile dikkat çeken yeniden kullanılabilir, tenekeden yapılmış Kar
Küresi Hediye Seti; içindeki meyveli kokuları ile cezbediyor. Bu sette neler yok ki! Strawberry
body butter, duş jeli ve lip butter’ın yanı sıra Ekvador'dan gerçek muz püresi ile yapılan Banana
besleyici şampuanı ve kremi ile sevdiklerinizi şımartın. Üstelik arkasında bir bozuk para yuvası ile
tasarlanan bu kar küresini kumbara olarak da kullanabilirsiniz.
Temiz bir cilt için
Evde cilt bakımını bir üst seviyeye taşıyan bu sette yer alan The Body Shop’un ikonikleşen
Himalayan Charcoal serisinden arındırıcı kömür içeren yüz yıkama jeli cildinizi canlandırırken;
toksinlerden arındırıcı ışıltı veren maske daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı
oluyor. Sette cildinizi daha da derinlemesine temizlemenizi sağlayacak kömürle zenginleştirilmiş
bir konjac süngeri bile var. Bu set ile her şey çok kolay olacak!
Erkeklere özel
White Musk For Men Hediye Çantası kokusuyla kalplerinizi fethedecek. Sandal ağacı, lavanta
ve misk aromalarının harmanlanmasıyla oluşan bu set, aromatik, odunsu kokulardan hoşlanan
erkekler için ideal bir hediye. Setin içinde erkek şampuan - duş jeli, eau de toilette ve roll on
deodorant bulunuyor.
Mucizevi kenevir dokunuşu
İkili sette yer alan Kenevir Nemlendirici ve Nem Koruyucu Duş Yağı kenevirin ipeksi yağı
sayesinde cildin doğal nem bariyerini koruyup, cildi nemlendirmeye yardımcı olurken; The Body
Shop’ın çok satan ürünlerinin arasında yer alan Kenevir Koruyucu El Kremi ise 24 saat elleri
yumuşatarak korunmalarını sağlıyor. Kenevir Nemlendirici Hediye Seti kuru ciltler için
vazgeçilmez bir hediye.
İster hazır setlerle ister kendi hediyenizi oluşturmak için birbirinden farklı seçenekler yeni yılı
unutulmaz bir hediye ile taçlandırmanızı sağlayacak. Siz de sevdiklerinize özel hediyeler seçerken
The Body Shop mağazalarına gelerek; doğadan ilham alan sevdiğiniz ürünleri birbirinden şık
ambalaj seçenekleri ile alarak kendi hediye setinizi oluşturabilir, sevdiklerinizin yeni yılını eşsiz
kılabilirsiniz.
Almond Milk & Honey Premium Hediye Seti 649,90 TL
Üçlü Body Butter Hediye Seti 209,90 TL
Kar Küresi Hediye Seti xx TL
Himalayan Arındırıcı Hediye Seti xx TL
White Musk For Men Hediye Çantası 399,90TL
Kenevir Nemlendirici Hediye Seti 249,90 TL

