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Uusi	  ja	  ihastuttava	  LdB-‐vartalotuotesarja	  	  
syksyn	  piristykseksi	  
	  	  
LdB	  on	  lanseerannut	  värikkään	  ja	  hyväntuulisen	  tuotesarjan	  päivittäiseen	  vartalonhoitoon.	  Hurmaavilla	  
tuoksuilla	  ja	  leikkisillä	  nimillä	  varustettu,	  hinnaltaan	  edullinen	  uutuussarja	  on	  saatavilla	  kätevästi	  
päivittäistavarakaupoista.	  Dermatologisesti	  testattu	  sarja	  sisältää	  suihkusaippuan	  ja	  vartalovoiteen	  kahdella	  
tuoksuvariantilla	  eri	  tilanteisiin	  ja	  tunnelmiin	  sekä	  suojaavan	  käsivoiteen	  syksyn	  viileneviä	  säitä	  silmällä	  
pitäen.	  
	  
Fun	  and	  Fabulous	  	  
Pirteän	  pinkin	  sävyihin	  paketoitu	  LdB	  Fun	  and	  Fabulous	  -‐suihkusaippua	  vaahtoaa	  pehmeästi	  iholla	  ja	  
vartalovoide	  jättää	  ihon	  sileäksi	  ja	  flirttailevan	  hyväntuoksuiseksi.	  Villimansikkauutetta	  ja	  kaakaovoita	  sisältävä	  
tasapainoinen	  ja	  sensuelli	  uutuus	  tuoksuu	  miellyttävästi	  makealle	  ja	  tekee	  vartalonhoidosta	  hauskaa.	  
Normaalille	  ja	  kuivalle	  iholle.	  LdB	  Fun	  and	  Fabulous	  -‐suihkusaippua	  250	  ml,	  suositushinta	  2,45	  €,	  	  
Fun	  and	  Fabulous	  -‐vartalovoide	  250	  ml,	  suositushinta	  3,85	  €.	  	  
	  
Give	  me	  Strength	  	  
Vihreään	  verhoiltu	  LdB	  Give	  me	  Strength	  on	  energisoiva	  ja	  tuoksultaan	  raikas.	  Mangoa,	  makeaa	  sitrusta	  ja	  
minttua	  sisältävä	  suihkusaippua	  herättää	  aistit	  ja	  vartalovoide	  jättää	  iholle	  raikkaan	  tuoksun	  tuoden	  iholle	  ja	  
mielelle	  lisäpiristystä,	  myös	  pilvisempänäkin	  päivänä.	  Normaalille	  ja	  kuivalle	  iholle.	  LdB	  Give	  me	  Strength	  	  
-‐suihkusaippua	  250	  ml,	  suositushinta	  2,45	  €,	  LdB	  Give	  me	  Strength	  -‐vartalovoide	  250	  ml,	  suositushinta	  3,85	  €.	  	  
	  
Touch	  of	  Sensation	  	  
Syksyn	  saapuessa	  ja	  ilmojen	  viiletessä	  käsien	  uusi	  paras	  ystävä	  on	  aisteja	  hellivä	  LdB	  Touch	  of	  Sensation	  	  
-‐käsivoide.	  Puuvillansiemenöljyä	  ja	  kirsikankukkauutetta	  sisältävä	  hoitava	  käsivoide	  antaa	  käsille	  pehmeän	  
suojan	  ja	  tekee	  käsistä	  ihanan	  pehmeät.	  E-‐vitamiini	  ja	  B5-‐provitamiini	  suojaavat	  käsiä	  ja	  vahvistavat	  kynsiä.	  	  
	  
Kauniiseen	  violetinsävyiseen	  tuubiin	  pakattu	  käsivoide	  on	  
kätevä	  myös	  kiireisemmän	  naisen	  käsilaukussa,	  sillä	  se	  
imeytyy	  ihoon	  nopeasti	  ja	  tahraamatta.	  Tuote	  on	  
dermatologisesti	  testattu.	  LdB	  Touch	  of	  Sensation	  	  
-‐käsivoide	  100	  ml,	  suositushinta	  3,99	  €.	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
Kristian	  Fjäder,	  Cederroth	  
puh.	  020	  700	  9217	  
kristian.fjader@cederroth.com	  
	  
Kuvia	  ladattavissa	  kuvapankista:	  	  
http://www.cederroth.fi	  	  Kuvapankki	  
Käyttäjätunnus:	  cederroth,	  salasana:	  hunni	  	  


