Bath & Body Works’ün İkonik Kış Koleksiyonu İle
Tanışın!
Birbirinden farklı yüzlerce koku çeşidinin bulunduğu, 20 seneyi aşkın süredir insanların gülümsemesini
sağlayan kokuları oluşturmayı amaç edinen Bath & Body Works, yılın en güzel zamanı yeni yılda da aynı
amaçla yola çıkıyor. Bath & Body Works sevdikleriniz ve sizin için birbirinden farklı ve güzel kokuları bir
araya getiriyor ve soğuk kış günlerinde içinizi ısıtmaya hazırlanıyor.
Bath & Body Works’ün yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan serileri arasında bulunan Twisted Peppermint
Christmas, Vanilla Bean Noel ve Winter Candy Apple Christmas ile kendinizi hem evde hem de sokakta
hiç olmadığınız kadar sıcak hissedeceksiniz.
Twisted Peppermint Christmas nane serinliğini şekere bulanmış kar yumuşaklığında size sunuyor.
Çocukken en sevdiğiniz şekeri düşünün, Bath & Body Works bu serisiyle size aynı mutluluğu
hissettirmeyi amaçlıyor. Vanilla Bean Noel, vanilya çekirdekleri kullanarak yarattığı bu kokusunda kışın
evlerde olmazsa olmaz kurabiyelerden ve mutfağın en tatlısı kremadan ilham alıyor ve yumuşak bir
koku ortaya çıkartıyor. Winter Candy Apple Christmas ise, kırmızı elmanın tarçınla olan kusursuz
uyumundan yola çıkıyor ve hem eviniz hem de sizin için aradığınız sıcaklığı bir şişenin içine koyuyor.
Bath & Body Works’ün en favori ürünleri arasında yer alan mumun dışında vücut spreyi ve vücut
losyonunun da bulunduğu, kışa özel bu üç seri yeni yılınızı kusursuz hale getirmek için sizleri Bath &
Body Works mağazalarında bekliyor.
Bath & Body Works Hakkında:
Bath & Body Works; 1990 yılında New Albany, Ohio, ABD'de kurulmuş ve daima ürünlerinin yenilikçiliği,
kalitesi ve performansı konusunda kendisiyle gurur duymuştur. Bath & Body Works, duş jelleri,
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losyonlar, mumlar ve aksesuarlar dahil olmak üzere sizi şımartacak çeşitli kokulara sahip ürünler ve
parfümler piyasaya sürerek kişisel bakım sektörünü yeniden yaratmıştır. En iyi ürünleri yaratmaya ve
sunmaya odaklanan ve doğadan gelen yenilikçiliğe ağırlık veren Bath & Body Works, nihai kişisel bakım
hedefi olma konusunda yolunu çizmiştir. Bath & Body Works, Kuzey Amerika'da ve Orta Doğu’da
1.600'den fazla mağazaya sahiptir. Victoria's Secret, La Senza Henri Bendel, Whit Candle Co., ve C.O.
Bigelow Apothecary mağazalarını da içeren Lbrands , Inc.AVM şirketler ailesinin bir markasıdır.
Türkiye’de İstinyepark AVM, Antalya Migros AVM ve Ankamall olmak üzere 3 mağazası bulunmaktadır.
İstinyePark: İstinye Bayırı Caddesi Enka Okulları Karşısı A B C Yolu No:F 329 Sarıyer-İstanbul
Tel:0212 345 54 25
Antalya Migros: Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 07070 Antalya
Tel: 0242 2301522
Ankamall: Akköprü Emniyet Müdürlüğü Yanı Ankamall AVM No: 122 Ankara
Tel: 0 312 541 12 36

Bilgi için: SALT İLETİŞİM GRUP
Ecem Telatar (ecem@saltiletisimgrup.com)
Telefon: 0212 217 47 48 – 0537 735 77 37
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