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EARLYHARVEST
RASPBERRY
Indulge in Luscious Raspberry
Sommaren är äntligen här och den ljuva doften av hallon sprids hos The Body Shop. Det beror på att
Special Edition Early-Harvest Raspberry Bath and Body finns ute till försäljning.
Hallonen som används till serien handplockas tidigt för att bevara deras antioxidanter. Med sin bäriga
och fräscha doft och fuktighetsbevarande egenskaper är serien den perfekta partnern under sommaren.
Serien består av Body Butter, Body Scrub och Body Lotion samt Eau de Toilette och Shower Gel (se nästa
sida).

Hallonen
handplockas
tidigt för att
bevara deras
antioxidanter.

Body Butter 200 ml 185 kr
Fuktighetsbevarande i upp
till 24 timmar tack vare
Community Fair Tradeproducerat shiasmör och
kakaosmör från Ghana.

Body Lotion 250 ml 155 kr
Gör huden silkeslen med
denna lätta och
fuktighetsbevarande lotion.

Body Scrub 200 ml 195 kr
Få mjuk och len hud med hjälp
av denna syltliknande
kroppsskrubb med riktiga
hallonkärnor.
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This Season’s Must-Have
Special Edition Early-Harvest Raspberry
är ett måste denna sommar!
För en fräsch doftupplevelse som varar länge, börja med
den milt exfolierande Body Scrub och smörj sedan in
kroppen med Body Butter eller Body Lotion beroende
på vilken konsistens som du föredrar. Avsluta med några
sprits av Eau de Toilette (30 ml, 155 kr) för att fullända
din doftupplevelse.
HÖGUPPLÖST BILD TILLGÄNGLIG

Beauty With Heart
Skönhet sitter inte bara på ytan. I Shekaregnskogen i
Etiopien, som beskyddas av FN-organet UNESCO, samlar
en grupp skickliga biodlare från Beza Mar in den ekologiska
Community Fair Trade-producerade vildhonung som
används i vår Early-Harvest Raspberry Shower Gel
(250 ml, 85 kr) för att göra den mjukgörande och
fuktighetsbevarande.
Vår handel med Beza Mar stärker
Etiopiens biodlarkultur och hjälper
biodlarna att skapa tryggare liv.
Försäljningen av honung hjälper
dem att skicka barnen till skola,
köpa boskap, investera i bättre
mat, betala sjukvård och renovera
bostäder.

Vår handel med Beza Mar stärker Etiopiens biodlarkultur och hjälper biodlarna att skapa tryggare liv.
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Våra pressreleaser och tillhörande bilder finns på mynewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/the_body_shop
Med reservation för att alla detaljer, beskrivningar och produktpriser som nämns i detta pressmeddelande kan vara föremål för
tryckfel eller förändring. Dessutom är priserna rekommenderade cirkapriser, vilket innebär att lokala avvikelser kan förekomma i
enskilda The Body Shop-butiker.

