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Eksfolierende såpe med naturlige ingredienser
Den nye peelingsåpen, Exfoliating Liquid Marseille
Soap, fra La Compagnie de Provence består av
98 prosent naturlige ingredienser. Korn av knuste
olivenkjerner gir såpen den ekstra skånsomme
skrubbeffekten.
20 år etter sin første Marseille-såpe, lanserer
La Compagnie de Provence en ny eksfolierende såpe,
basert på den originale Marseille-såpen.
La Compagnie de Provence har et mål om å produsere
så naturlige produkter som mulig. Hele 98 prosent av
ingrediensene i den nye såpen er naturlige, og samtlige er
fra Frankrike – der også produksjonen foregår.
Det som hovedsaklig skiller en skrubbsåpe av god
kvalitet mot en mindre god, er peelingeffekten.
Exfoliating Liquid Marseille Soap gir en effektiv, men
skånsom peeling, i tillegg til å være myk og behagelig
mot huden. Den avanserte formelen gjør at kornene
ikke synker til bunnen av flasken, og resulterer i den
perfekte blandingen av såpe og korn i hvert pump. Den
milde skrubben bidrar til å stimulere celleproduksjonen i
huden, gir fukt og jevner ut hudstrukturen.
Peelingsåpen er tilpasset både kropp og hender, og
er ypperlig til bruk etter en økt i hagen eller på
kjøkkenet, der luktene har en tendens til å sette
seg i huden. Såpen finnes i en 500 ml glassflaske og
en 300 ml PET-flaske, tilpasset bruk i dusjen.
Exfoliating Liquid Marseille Soap er dermatologisk
testet, noe som innebærer at den er testet og anbefalt
for mennesker med sensitiv hud.
Veiledende utsalgspris 300 ml, kr 209 og 495 ml, kr 299.

20 år etter sin første Marseille-såpe, lanserer La Compagnie de
Provence Exfoliating Liquid Marseille Soap.

For ytterligere informasjon, utlån til fotografering eller ønske om samarbeid, vennligst kontakt:
Eline Varmo, 92 29 52 07, eline@perpr.no.
Høyoppløste bilder kan du laste ned på perpr.no

Om Sufraco
Sufraco Savon de Marseille har siden 1998 distribuert varemerker innen skjønnhet og livsstil. Den flytende Savon de Marseille-såpen i
moderne og elegant design er Sufracos mest kjente produkt. Når produkter velges ut legges det vekt på kvalitet, innbydende og moderne
design. Sufraco velger leverandører som tar ansvar for sin produksjon, både når det gjelder bærekraft og arbeidsmiljø. Hovedkontoret
ligger sør i Sverige, og det finnes profesjonelle salgsteam i Sverige, Danmark og Norge.

