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FIRM BUT FAIR BODY CARE
The Body Shop var banebrydende med Community Trade
handelsprogrammet, og det er stadig virksomhedens DNA.
Takket været kunderne, viser The Body Shop stadig vejen frem
30 år senere. Vi har dedikeret os til at fordoble antallet af
Community Trade ingredienser inden 2020, som en
del af vores Enrich Not Exploit™ Commitment.

ETHIOPIAN GREEN
COFFEE CREAM

THAI MAKRUT LIME
FIRMING OIL

Er beriget med økologisk,
Community Trade olivenolie fra
Cilento nationalparken, Italien

Indeholder Community Trade
marulanøddeolie fra Namibia

The World Wildlife Fund introducerede
os i sin tid for kooperativets arbejde,
og kooperativet er nu blevet vores
leverandør af Community Trade olivenolie.
Det er nu blevet en af de største
olivenproducenter i området med
ca. 300 medlemmer, som dyrker
2000 hektar land.

FRENCH GRAPE
SEED SCRUB

Kooperativet består 1750 namibiske
kvinder, som høster frugterne fra
de vilde marulatræer. Namibiske kvinder
har traditionelt brugt marulanøddeolie
igennem generationer for at blødgøre og
tilføre fugt til huden. Kvinderne har
nu skabt en virksomhed og en fremtid for
sig selv og deres familier. Vores handel
hjælper de entreprenante kvinder
med at rejse penge til at bygge deres
egen fabrik, ligesom de investerer
i kvæg og betaler for skolegang.

Er lavet af økologisk, Community
Trade rørsukker fra Montillo
Cooperative, Paraguay
Vores handel hjælper med at give
livsnødvendig arbejde i lokalområdet.
Bønder fra Montillo Coorperative høster
sukkerrørene og efterlader bladene
som gødning for at beskytte miljøet.
De bruger aldrig kunstgødning eller
afbrænder sukkerrørsmarkerne,
som ellers ville bringe det lokale
dyre- og planteliv i fare.
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For yderligere info eller billeder kontakt venligst Marianne Gulløv, marianne.gullov@thebodyshop.com,
tlf. 35460067 eller https://www.mynewsdesk.com/dk/thebodyshopdenmark

SKAB BALANCE
I KROP & SIND
MED SPA OF THE WORLD

TM

GIV SOMMEREN GRØNT LYS
NYT, OPSTRAMMENDE RITUAL
Sommeren er lige om hjørnet, og The Body Shop er glad for at kunne introducere
en fjerde kropsplejeserie i Spa of the World™ serien: Det nye, opstrammende
ritual. Denne forfriskende kropsplejerutine er skabt til at styrke hud, krop og sind.
Den består af en blanding af frugtekstrakter fra skove og vinplanter,
som giver nogle forfriskende og opkvikkende duftnoter.

DET KOMPLETTE OPSTRAMMENDE RITUAL
Spark sommeren i gang med en skøn omgang opkvikkende, grøn kropspleje. Få mod til at vise mere af din
hud frem til sommer med et opstrammende 3-trins sparitual, som hjælper med at tone og opstramme huden.
I BUTIKKERNE FRA 11. JULI 2017

ETHIOPIAN GREEN COFFEE CREAM 350ML

FRENCH GRAPE SEED SCRUB 350ml
REFINING BODY SCRUB 250,-

FIRMING BODY CREAM 275,-

EFTER 4 UGER:

EFTER 4 UGER:

88%
86%
85%

94%
85%
81%

er enig i, at cremen giver
en langtidsvarende fugt*
er enig i, at huden føles
og ser mere stram ud*
er enig i, at huden føles
og ser mere glat ud*

THAI MAKRUT LIME FIRMING OIL 170ML

er enig i, at huden ser
sundere ud*
er enig i, at scrubben
forbedrer hudens struktur*

*Brugerundersøgelse med 101 kvinder

*Brugerundersøgelse med 100 kvinder

Koffein er kendt for sine opkvikkende, tonende og opstrammende
egenskaber. Vores nye Firming Body Cream er beriget med etiopisk,
grøn kaffe, som har et naturligt højt indhold af koffein. Kaffen bliver
håndplukket i den smukke Kaffa-region, som er kendt for at være
”kaffens hjemsted”. Vores silkebløde, men forfriskende creme smelter på
huden når den masseres ind. Den efterlader huden med en strammere,
friskere og fløjlsblød fornemmelse.

er enig i, at huden føles og
ser mere blød og glat ud*

Vindruekerner er kendt for deres høje indhold af polyfenol – en stærk
antioxidant, som har hudopstrammende egenskaber. Den nye scrub
ser lækker og indbydende ud, og den indeholder vindruekernepulver
fra Frankrig samt økologisk sukker fra Paraguay, som hjælper med at
genoplive, eksfoliere og forfine huden. Massage med sukker er fantastisk
til at øge blodcirkulationen, og den friske og sprøde, frugtagtige duft
hjælper med at vække og genoplive sanserne.

INDIAN TURTLE MASSAGER
BODY MASSAGE TOOL 195,-

FIRMING & TONING BODY OIL 195,-

EFTER 4 UGER:

88%
87%
85%

er enig i, at huden føles og
ser mere tonet ud*
er enig i, at huden føles
og ser mere stram ud*
er enig i, at olien forbedrer
hudens struktur*

*Brugerundersøgelse med 107 kvinder

Vores nye Body Oil indeholder den spændende makrut lime, som lovprises
af thailandske kvinder for sine stimulerende og opkvikkende dufte. Den
er ideel til at vække dine sanser efter de kolde vintermåneder. Den nye,
tonende og opstrammende olie absorberes hurtigt og er beriget med
makrut lime og Community Trade marulanøddeolie, som nærer din hud.

Den glatte, skildpaddeinspirerede massager er skabt i samarbejde med vores
Community Trade håndværkere i Indien. Den niver forsigtigt i huden for at
øge blodcirkulationen, når den anvendes med en rullende massageteknik. Få
et komplet, opstrammende ritual og øg hudens elasticitet med dette smarte
værktøj. Brug den på huden sammen med Thai Makrut Lime Toning Oil og
sæt fokus på problemfyldte områder. Den er lavet af acacia mangium-træ af
dygtige håndværkere hos Teddy Exports i det sydlige Indien.

