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Nyhet!

Ny lika fransk som naturligt exfolierande tvål!
Hemligheten bakom La Compagnie de Provence
nya peelingtvål är den skonsamsamma skrubbeffekten med korn av krossade olivkärnor. Basen
består av Marseille-tvål och hela 98 procent av
ingredienserna är franska och av naturligt ursprung.
20 år efter sin första Marseille-tvål lanserar nu
La Compagnie de Provence en ny, unik peelingtvål;
Exfoliation Liquid Marseille Soap som är tillverkad på en
bas av Marseille-tvålen.
Eftersom La Compagnie de Provence har bestämt
sig för att producera så naturliga produkter som möjligt
har peelingtvålen framställts med allra största försiktighet. Som ett resultat av detta är hela 98 procent
av ingredienserna från Frankrike och har ett naturligt
ursprung. Produkten är även tillverkad i Frankrike och
dess citrusdoft är framtagen av naturliga essenser med
inslag av spearmint som ger den subtila, fräscha doften.
Det som framför allt skiljer en bra skrubbkräm från
en mindre bra, är peelingeffekten. Exfoliation Liquid
Marsielle Soap är perfekt krämig och ger en lika skonsam och mjuk som effektiv skrubbning tack vare de
små kornen av krossade olivkärnor som kommer från
oliver som skördats i medelhavsområdet. Tack vare en
avancerad formula sjunker peelingkornen inte till botten av flaskan, vilket ger den perfekta bladningen av
tvål och peelingkorn. Den milda skrubbningen bidrar sedan till att stimulera cellbildningen och återfuktar huden,
samt att jämna ut hudstrukturen och ge en frisk lyster.
Peelingen är perfekt att använda till både kroppen
och händerna, kanske efter en arbetsdag i trädgården
eller i köket om råvarornas dofter biter sig fast i huden.
Liquid Marsielle Soap är dermatologiskt testad vilket
innebär att den är testad, och rekommenderas, till
människor med känslig hud.
Body- och handkräm finns i samma dofter som
Exfoliation Liquid Marsielle Soap och som tillsammans
med exfolieringen, ger en extra skön effekt.
Cirkapris för 495 ml, 300 kr.

För lån till fotografering, ev. samarbeteten och ytterligare
information vänligen kontakta:
Caroline Brander, 08-400 255 21, caroline@perpr.se.

Nyheten Exfoliation Liquid Marsielle Soap, med korn av krossade
oliver, är perfekt i köket och att tvätta händerna med om doften från
en råvara satt sig i huden.

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 i 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.

