
Markkinoille tulee nyt kokonaan uusi ihanuuksien täyteinen 
tuotesarja, joka saa sinut tuntemaan olosi mahtavaksi päästä 
varpaisiin – kirjaimellisesti puhuen. Rumpujen pärinää kiitos! 
Saammeko esitellä uuden tuotesarjamme, joka on tällä kertaa 
tarkoitettu hiustesi sijaan vartalollesi: Aussie Body Wash. 
Suihkusaippuat tekevät vartalostasi yhtä silkinpehmeän kuin 
miltä hiuksesi tuntuvat 3 Minute Miracle -tehohoidon jälkeen! 
Vartalosi on ollut kateellinen hiuksillesi jo tovin, joten nyt on oikea aika 
lanseerata Body Wash -tuotesarja (vihdoinkin)! Sarjaan kuuluu neljä 
vastustamatonta suihkusaippuaa erilaisilla tuoksuilla, ainesosilla ja kaikilla 
eksoottisilla Aussie-asioilla – selvähän se!

Aussie Shower Smoothie Body Wash
Shower Smoothie tekee ihostasi sileän ja pehmeän.  Jos yritämme kuvailla 
tätä sileyttä, sanoisimme sen olevan kuin Macademiapähkinäöljyn ja ihon 
suuri pehmeä halaus. Aussie Shower Smoothiessa on helmenvaaleanpunainen 
väri, kermainen koostumus, ja se tuoksuu niin hullun hyvältä, että vartalosi 
tulee varmasti ahmimaan sitä. Ainakin melkein.

Aussie Mega Watt Body Wash 
Mega Watt on täydellinen piristysruiske! Aussien power-aineisosan, 
australialaisen Gingsengin, ansiosta Mega Watt saa olosi villiksi kuin kofeiinia 
nauttinut kenguru! Mega Watt antaa sinulle uutta voimaa ja energiaa ja 
tietysti silkinpehmeän ihon. Whii!

Aussie Fresh Mate Body Wash
Fresh Mate on niin raikas, että sinä ja ihosi tulette tuntemaan olonne 
sellaiseksi kuin olisitte juuri viettäneet tunnin surffaamassa Australian 
rannoilla. Eukalyptuksen uutetta, tuota viilentävintä Aussiekasvia, sisältävä 
Fresh Mate saa olosi virkeäksi, raikkaaksi ja superpuhtaaksi ennätysajassa.

Aussie No Rush Body Wash 
(There’s) No Rush on tapana sanoa OZissa, kun on aika rentouttaa hartiat 
ja ottaa hetki iisisti. Joten rentoudu ja anna Jojobaöljyn tehdä ihmeitään. 
Tulet saamaan niin uskomattoman pehmeän ja sileän ihon, ettet malta 
lopettaa sen silittelyä.
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There’s now more to Aussie than hair! 

Aussie lanseeraa 
Body Wash 

Your body has been jealous of your hair
for a while now...

-suihkusaippuat

Aussie Body Wash on saatavilla Stockmann ja K-Citymarket 
-tavarataloista tammikuusta 2015 lähtien. Suihkusaippuan 
suositushinta on 10,50€ (400ml) ja 7,50€ (250ml).

#Aussifymybody


