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MİS	KOKAN	ÖPÜCÜK	
	
The	 Body	 Shop’un	 çok	 sevilen	 Voyage	 parfüm	 koleksiyonuna	 yeni	
bir	 aroma	 daha	 eklendi.	 İçeriğindeki	 karşı	 konulamaz	 meyve	
aromaları	 ve	 taze	 çiçeklerin	 kokusu	 ile	 bağımlılık	 yaratacak	
Japanese	Cherry	Blossom	Strawberry	Kiss	ile	tanışın.	
	
Çiçek	 ve	 meyve	 notalarının	 muhteşem	 birlikteliğini	 arayanların	
vazgeçilmezi	 olmaya	 aday	 Japanese	 Cherry	 Blossom	 Kiss	 elle	
toplanmış	 kiraz	 çiçekleri	 ve	 taze	 çileklerden	 elde	 edilen	 lezzetli	
kokusuyla	 baharın	 tazeleyici	 notalarını	 önünüze	 seriyor.	 Hayvanlar	
üzerinde	teste	karşı	olan	The	Body	Shop,	her	ürününde	olduğu	gibi	
yeni	 parfüm	 serisinde	 de	 hayvanlar	 üzerinde	 yapılan	 deneylere	
hayır	diyor.	
	
Japanese	Cherry	Blossom	Strawberry	Kiss	koleksiyonuna	ait	Eau	De	
Toilette’ı	 ilk	 sıktığınızda	 ruhunuza	 enerji	 dolu	 bir	 hava	 katıyor.	
Koleksiyonun	tüm	ürünlerini	kullandığınızda	gün	boyunca	teninizde	
lezzetli,	meyvemsi	ve	tatlı	bir	koku	hissedeceksiniz.		
	
Bir	Öpücük	İster	Misiniz?	
	
Sevgililer	günü	sadece	“sevgililer”	için	değil,	sevmeyi	bilen	en	çok	da	
kendini	 sevenlerin	 günü.	 The	 Body	 Shop	 ile	 bu	 yıl	 sevgiyi	
arkadaşlarınız,	 aileniz	 ve	 değer	 verdiğiniz	 herkes	 ile	 paylaşın.	
Sevgililer	günü	ruhu	ile	bütünleşen	birbirinden	özel	hediye	setleriyle	
hem	kendinizi	hem	de	sevdiklerinizi	mutlu	edebilirsiniz.		
	
Strawberry	 Essential	 Selection	 vücut	 bakım	 setinde	 sizi	 çilek	
bahçelerine	götürecek	Duş	Jeli,	Body	Butter,	Vücut	Peelingi,	Sabun	



ve	Banyo	Lifi	bulunuyor.	İçeriğinde	yer	alan	Etiyopya	balı	sayesinde	
cildinizde	yumuşaklık	sağlayan	duş	jeli	 ile	kirlerden	arınırken,	vücut	
kremi	 ile	 gün	 boyunca	 vücudunuzun	 hak	 ettiği	 nemi	 cildinize	
sağlayabilirsiniz.		
		
The	 Body	 Shop’un	 Sevgililer	 Günü’ne	 özel	 hediye	 setlerinin	
cazibesini	 ürün	 ambalajlarında	 da	 göreceksiniz.	 	 Narin	 çiçek	
kokuları,	baş	döndürücü	fındık	aromaları	ve	karşı	konulmaz	lezzette	
meyvelerden	 oluşan	 setlerin	 arasında	 mükemmel	 vücut	 bakım	
tecrübesini	 bütünüyle	 yaşatan	 Strawberry	 Treats	 hediye	 setinde	
çilek	 aromalı	 Duş	 jeli	 (250ml),	 Vücut	 Kremi	 (200ml)	 ve	 Banyo	 Lifi	
bulunuyor.	 Ayrıca	 Strawberry	 Beauty	 Bag	 hediye	 seti	 ile	
seyahatlerinizde	 de	 her	 daim	 bakımlı	 olmayı	 başarabilirsiniz.	
Seyahat	 boy	 ürünlerden	 oluşan	 setin	 içerisinde	 sabun	 içermeyen	
Duş	Jeli,	Vücut	Kremi,	Şampuan		ve	Saç	Kremi	bulunuyor.	
	
Muhteşem	 Strawberry	 aromasının	 yanı	 sıra	 British	 Rose,	 Shea,	
Moringa	 gibi	 birbirinden	 etkileyici	 aromalardaki	 hediye	 setlerine	
tüm	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	
		
	
	
	


