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Harika Fırsatlar The Body Shop'ta! 
   

Güzellik kaynağı olarak dünyanın kendisinden ilham alan ve 
her ürünü ile doğa dostu olan The Body Shop, Ocak ayı 

boyunca seçili ürünlerde %50'ye varan indirimle sevdikleriniz 
ve kendiniz için harika fırsatlar sunuyor. İndirim dönemine 
özel, sınırlı sayıda satışa sunulan Raspberry, Pinita Colada, 

Honeymania ve Vineyard Peach aromalı vücut bakım 
ürünlerini de kaçırmayın! 

  
40 yılı aşkın süredir doğayı korumayı ve doğaya saygıyı ilke 
edinerek hareket eden The Body Shop, Ocak ayı boyunca cilt 
bakımı, vücut bakımı, parfüm, kozmetik gibi seçili ürünlerde % 
50’ye varan indirim fırsatı sunuyor. The Body Shop’un 
vazgeçilmez aromalarından olan Honeymania sınırlı bir süre için 
geri dönüyor. Arıların binlerce yabani çiçekten aldığı özlerle 
zenginleştirilen, Etiyopya’dan yerel ticaret ürünü bal sayesinde 
nemlendirici ve besleyici özelliği olan Honeymania serisindeki duş 
jeli ile cildinizde kokusunu hissederken 24 saat nemlendirme 
özelliğine sahip body butter ile vücudunuza ihtiyacı olan nemi 
sağlayabilirsiniz.  
  
İndirime Özel Muhteşem Kokular 
  
The Body Shop’un indirim dönemine özel sınırlı sayıda satışa 
sunduğu Raspberry, Pinita Colada, Honeymania ve Vineyard 
Peach vücut bakım ürünlerinin muhteşem aromalarının kokusunu 
teninizde gün boyu hissederken body butter ürünleri ile cildinizi de 
nemlendirebilirsiniz.  
 
The Body Shop’un indirim dönemi boyunca bu özel aromalı 
ürünlerinin yanısıra Moringa, Argan, Strawberry, Olive, Satsuma 
ve Mango aromalı duş jellerinin 750 ml‘lik büyük boylarını da 
avantajlı fiyatları ile satın alabilirsiniz.  
		



 
 
Online’a Özel Boy Body Butter  
 
The Body Shop, yoğun istek üzerine Online Alışveriş Sitesi’ne 
özel büyük boy (400 ml) body butter vücut nemlendiricilerini ikinci 
kez satışa sunuyor. Avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiniz 
Coconut, Mango, Moringa, Olive, Satsuma, Shea ve 
Strawberry aromalı body butter’ları www.thebodyshop.com.tr’den 
satın alabilirsiniz. 
 
Honeymania Body Butter: 59,90 TL 
Honeymania Shower Gel: 24,90 TL 
Duş Jeli 750 ml: 64,90 TL 
Body Butter 400 ml: 99,90 TL 
 
  
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/ 
http://www.facebook.com/TheBodyShopTurkiye 
http://www.instagram.com/thebodyshoptr 


