Naturligt solkysst med
effektiv brun utan sol mousse
Lagom till våren lanserar Dr Organic serien Moroccan Glow – tre nyanser av brun
utan sol, en förberedande peeling och en stärkande kräm som förlänger brännan.
Nu kommer Dr Organic med en brun utan sol mousse som gör din hud naturlig solkysst. Den finns i tre olika
nyanser: ljus, medium & mörk – välj om du vill ha en ljus ton, guldbrun ton eller en djupare solbränna. I samma
serie finns också en förberedande peeling och en lotion att stryka på efter applicering av moussen – allt för att
solbrännan ska bli så jämn som möjligt och sitta så länge som möjligt. Den bruna färgen, dihydroxyacetone
(DHA), kommer från sockerbeta och i kombination med bioaktiva, naturliga och ekologiska ingredienser samt
antioxidantrik arganolja är produkterna både funktionella och näringsrika.
5 Brun-utan-sol-tips!
1. För bästa och jämnaste resultat, peela huden med Glow Body Polish, innan behandling så att alla döda
hudceller försvinner.
2. Upprepa behandlingen varje dag tills du fått önskad nyans. Underhåll sedan färgen ett par gånger i veckan.
Färgen släpper efter cirka en vecka.
3. Tänk på låta krämen verkligen gå in i huden innan du sätter på dig kläder och att tvätta händerna så snart
snabbt som möjligt efter behandlingen.
4. För ett hållbart resultat, smörj in huden med Glow body lotion efter behandlingen.
5. Undvik att använda dina favoritkläder och bädda inte sängen med dina finaste lakanen då brun utan sol kan
färga av sig.

I serien Moroccan Glow finns fem produkter:
Light glow mousse – Är lätt att applicera, ger en ljusbrun, jämn täckning och lämnar
huden mjuk och smidig, ca 225 kr/150 ml.

Medium glow mousse – Är lätt att applicera, ger huden en gyllene guldton och
lämnar huden mjuk och smidig, ca 225 kr/150 ml.

Dark golden mousse – Är lätt att applicera, ger huden en mörkare brun ton och
lämnar huden mjuk och smidig, ca 225 kr/150 ml.

Glow body lotion – Är en återfuktande lotion att smörja in efter applicering av
moussen. Ger huden extra lyster och får den bruna tonen att sitta längre, ca 190
kr/150 ml.

Glow body polish – Är en peeling rik på vitaminer, antioxidanter och essentiella
fettsyror. Använd innan applicering av moussen för perfekt jämn solbränna.
Peeling tar bort döda hudceller och gör huden silkeslen, ca 135 kr/200 ml.
Produkterna finns inom kort hos välsorterad hälsofackhandel.
För mer information, pressbilder och produktprover kontakta press@biofood.se

