
                                 
 

The Body Shop’tan, cilde nem kazandıran 
sihirli formül  

 

Yağlı cilde sahip olanların cildini nemlendirmekten kaçınmaları yaygın bir efsane 
olsa da, cildin neme ihtiyaç duyduğu göz ardı edilemez bir gerçek. Yağlı ciltlerde 

gözenekleri tıkadığı ve cildi yağlandırdığı iddia edilen nemlendiriciler, doğru 
kullanıldığında mucizevi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. 

 
06.08.2020, Istanbul 

 
Cilt bakımında tercih edilen ürünler, cildin temizliği kadar önemlidir; aksi halde, cildinizin ihtiyaç 
duyduğu nemi ortadan kaldırabilirsiniz. Cilt, aşırı kuruduğunda çok daha fazla yağlanır; bu 
nedenle daima nemli tutulmalıdır. The Body Shop, yağlı cilde sahip olanların imdadına yetişecek 
bir ürün önerisi sunuyor; Tea Tree In-Control Hydrator Nemlendirici.  
 
24 saat nemlendirme 
Yağlı cilde sahip olanların korkulu rüyası ağır nemlendiricileri unutturarak cilde ihtiyaç duyduğu 
nemi vererek rahatlatan Tea Tree In-Control Hydrator Nemlendirici, ciltte istenmeyen 
parlamayı azaltmaya, cildi sakinleştirmeye ve akne lekelerini ortadan kaldırmaya yardımcı 
olurken 24 saat nemlendirme sağlar.  
 
Bir tüy kadar hafif, sihirli formül  
Ultra hafif ve yağsız formülü, cildi soğutarak rahatlatma özelliğine sahiptir. Cildin gün boyu 
ışıldamasına yardımcı olan ürün, tazelenerek pürüzsüz bir doku kazanmasını sağlar. Bitkiler 
tarafından desteklenen bu nemlendirici, akne lekeli cildi yatıştırır ve hassas ciltler için uygundur.  
 
Akne lekelerine veda! 
The Body Shop’ın mucizevi sonuçlar sunan Çay Ağacı Serisi’nin kahraman ürünü Tea Tree Oil 
ile akne lekelerinizle savaşmaya hazır olun. Akneli ve akne lekeli ciltler için geliştirilen, 
formülünde çay ağacı yağı içeren Tea Tree Yüz Yıkama Jeli’nin tazeleyici köpüğü sayesinde, 
cildinizin kirlerden ve fazla yağdan arınarak daha mat bir görünüm elde ettiğini göreceksiniz.   
 
Hasattan 12 saat sonra buharla damıtıp şişelenen çay ağacı yaprakları ile en saf ve en etkili çay 
ağacı yağı aromasıyla ürünler sunan The Body Shop, efsanelere imza atmaya devam ediyor.  
 
Tea Tree In-Control Hydrator Nemlendirici                  129,90 TL. 
Tea Tree Oil 10 ml                                                        99,90 TL. 
Tea Tree Yüz Yıkama Jeli 250 ml                                99,90 TL. 

Basın bülteni 
Bilgi için: 
Contactplus+ İletişim Hizmetleri 
Duygu Derun  
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