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Nyhet!

Naturlig väldoftande rakserie från Frankrike
Den nya högkvalitativa rakserien Grooming for men från
Compagnie de Provence innehåller naturliga ingredienser
som olivolja, mandelolja och lavendel. I serien finns fem
produkter med olika unika väldoftande egenskaper som
lugnar, skyddar och ger huden näring.
Naturliga ingredienser som olivolja, ekologiskt kamomillvatten,
ekologisk mandelolja, cold cream och lavendelextrakt från
Provence – den nya högkvalitativa rakserien Grooming for men
från Compagnie de Provence ger en allt igenom skön, skonsam
och effektiv rakning.
I serien finns fem produkter för både hud- och skäggvård: rakkräm, raktvål, aftershave-gel, en eau de toilette samt en kombination med duschtvål och schampo i en och samma flaska.
Duschtvålen som innehåller olivolja ger ett härligt skum och
lämnar kvar en lätt uppfriskande doft av kryddigt trä.
Rakkrämen innehåller ekologisk mandelolja och ekologiskt
kamomillvatten som mjukar upp huden inför rakningen. Det
kompakta skummet gör rakningen snabb och enkel utan att
huden torkar ut och fungerar utmärkt även vid kraftig skäggväxt.
Raktvålen innehåller cold cream, en blandning av vatten och
fetter som både ger näring och lugnar och dessutom ger en
härligt kylande effekt. Med hjälp av en rakborste arbetar man
enkelt upp ett tjockt lödder av raktvålens skum och förbereder
på så sätt huden inför rakningen.
Seriens aftershave-gel tränger snabbt in i huden och gör den
mjuk och återfuktad. Aftershaven innehåller ingen alkohol, men
däremot den för Provence så kända växten lavendel som har
lugnande egenskaper.
Rakseriens karaktäristiska doft har skapats av de berömda
parfymörerna i Grasse. Eau de toiletten har en basnot av trä,
hjärtnoter bestående av kryddnejlika och kanel. Över detta
ligger fräscha toppnoter av citrusfrukter, äpple och basilika.
Cirkapriser: Duschtvål 2-i-1, 300 ml, 290 kr. Rakkräm, 150 ml,
250 kr. Raktvål, 100 g, 170 kr. Aftershave-gel, 75 ml, 250 kr och
Eau de toilette, 100 ml, 590 kr.

Den nya rakserien Grooming for men från Compagnie de Provence ger
en allt igenom skön, skonsam och effektiv rakning.
För lån till fotografering, ev. samarbeten och ytterligare information,
vänligen kontakta:
Maja Brogårdh, 08-400 255 21, maja@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om Sufraco
Sufraco Savon de Marseille är sedan början 1998 distributör av franska varumärken inom skönhet och livsstil. Vårt fokus är bad, kök och hemaccessoarer. Den flytande Savon de Marseille-tvålen i modern och elegant-enkel design är vårt DNA. När vi väljer våra produkter är våra nyckelord kvalité, attraktiv och modern design med
en traditionell ”touch”. Vi lägger stor vikt vid att våra leverantörer tar ansvar för sin produktion med tanke på miljön, val av råmaterial och att produkterna är framtagna
på ett respektfullt sätt. Huvudkontor och lager ligger i södra Sverige och vi har professionella säljteam i Sverige, Danmark och Norge.

