
TEGO LATA ZASERWUJ JĄ SOBIE W POSTACI NASZEJ NOWEJ, TROPIKALNEJ LINII DO CIAŁA

SKUSISZ SIĘ NA 

PIÑITĘ COLADĘ?
NOWOŚĆ
EDYCJA  
SPECJALNA 
LINII DO CIAŁA 
PIÑITA COLADA



ANANASOWY KOKTAIL  
Z DODATKIEM KOKOSA  
DLA TWOJEJ SKÓRY 
Rajskie szaleństwo jest wszechobecne, a oczyszczające 
smoothie króluję na Instagramie. My też daliśmy się 
ponieść kokosowym wariacjom i wzbogaciliśmy nasz 
koktajl o sok ze świeżego ananasa z regionu  
Santo-Domingo. W połączeniu ze starannie wybranymi 
kokosami z Antilii tworzy on niebywale smakowitą 
całość.  

Bez względu na to, który produkt z serii Pinita 
Colada wybierzesz, ananasową świeżość i kokosowe 
orzeźwienie masz gwarantowane!

LATO  
PEŁNE 
SZALEŃSTWA 
Temperatura rośnie, a wakacyjny nastrój unosi się już 
powietrzu. Czas na koktajl dla Twojej skóry prosto z 
Karaibów! Aby móc w pełni poczuć karaibski klimat, 
stworzyliśmy zapach na bazie soczystego ananasa z 
orzeźwiającym kokosem.

Chcąc wprowadzić Cię w wakacyjny nastrój, 
stworzyliśmy linię do ciała, Pinita Colada od  
The Body Shop,  łączącą w sobie egzotyczny, owocowy 
zapach ananasa i kokosa prosto z rajskich Karaibów.

SCRUB

ZŁ
USZCZAJĄCY KREM

TARTEGO 
KOKOSA
Z DODATKIEM



LETNI 
NIEZBĘDNIK DLA 
TWOJEGO CIAŁA 

PIÑITA COLADA  
SCRUB
Z dodatkiem tartego kokosa, dla 
odświeżenia. Pozostawia skórę 
miękką i wygładzoną.

250ml 75zł

PIÑITA COLADA  
MASŁO DO CIAŁA
Masło, które idealnie nawilży 
Twoją skórę przez 24h.

200ml 75zł

PIÑITA COLADA 
ŻEL POD PRYSZNIC
Odświeżająco-chłodzący żel  
pod prysznic, który ukoi  
Twoją skórę  
po upalnym dniu. 

250ml 27,90zł

PIÑITA COLADA  
SORBET
Chłodne i orzeźwiające 
nawilżenie skóry  
nawet w największy  
upał.

250ml 59zł

RAJSKI  
ZWYCZAJ

Według tradycji karaibskich 
Indian korona ananasa 

wystawiona przed domem  
ma symbolizować  
wieczną miłość.  

I jak się nie  
zakochać? 

CZY WIESZ, ŻE?
DODATKOWE DZIAŁANIE OLEJU SOJOWEGO Z BRAZYLII  
Masło i scrub z serii Pinita Colada zawierają organiczny 
olej sojowy, pochodzący od zaufanego dostawcy Gebana z 
południowo-wschodniej Brazylii. 
Dostawca ten jest mocno zaagangażowany w działania 
przeciwko wycinaniu lasów oraz promuje zrównoważone, 
organiczne metody rolnictwa, pozbawione chemikaliów 
i zbędnych pestycydów. Olej sojowy znany jest dobrze z 
silnych właściwości nawilżających. Dzięki czemu nasze 
naturalne produkty bogate są w nienasycone kwasy 
tłuszczowe, które zapewniają odpowiednią pielęgnację 
nawet bardzo suchej i dojrzałej skórze. 



Kontakt: Magdalena Domaciuk | Magda.domaciuk@aliganza.pl | +48 505 144 303                   
                  Katarzyna Rodzoch | Katarzyna.rodzoch@aliganza.pl 
                  Rafał Prokopek | Rafal.prokopek@aliganza.pl
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Tego lata odleć z nami na Polinezję, aby zatopić się w 
egzotycznym zapachu naszej nowej wody toaletowej 
Polynesian Island Tiare. Świetliste kwiaty Tiare są 
wykorzystywane przez pokolenia polinezyjskich kobiet 
do ozdabiania włosów oraz jako perfumy, które nanoszą 
na muśniętą słońcem skórę. Aby zachować świeżość i 
czystość zapachu młode pąki kwiatów zbierane są skoro 
świt, jeszcze przed pojawieniem się porannej rosy. 

SŁOŃCE ZAMKNIĘTE W BUTELCE
Odrobina musującej, soczystej pomarańczy spotęgowana 
została ciepłym akcentem kwiatów kochających słońce 
- egoztycznego, polinezyjskiego Tiare, kwiatu Lei oraz 
Ylang Ylang. Ocieplenia nadał kremowy kokos wraz z 
intrygującą wanilią. Całość aż ocieka egzotyką!

NIEBIAŃSKIE  
LATO ZAPACHÓW  
Z POLINEZJI

ROZKOSZ ZAPACHU KWIATÓW TIARE
“Wiele lat temu, po powrocie z wyprawy do Polinezji Francuskiej, przywiozłem  
ze sobą niesamowity kwiat: egzotyczny, charakterystyczny kwiat Tiare.  
“Wspominam jak oczarowany byłem jego zapachem. Pamiętam to jako absolutnie 
wyjątkowe i rzadkie doznanie. Od tamtej pory zapragnąłem stworzyć zmysłowy, 
ale nowoczesny zapach z tego klasycznego białego kwiatu”.

Elise Benat, perfumiarz

SZALEŃSTWO OD STÓP DO GŁÓW
Nasz egzotyczny, nowy zapach możesz odkryć w komplementarnej 
linii do ciała, która przeniesie Cię do innego świata szaleństwa 
zapachów 

MGIEŁKA 
ZAPACHOWA 
Uzyskaj najgorętszy 
zapach tego lata z naszą 
mgiełką zapachową, 
pachnącą od wschodu  
do zachodu słońca

100ml 59zł

BALSAM
Przenieś się w ulubione 
miejsce, dzięki 
aksamitnie delikatnemu 
balsamowi do ciała, 
który pozostawi  Twoją 
skórę miękką i zroszoną 
nawet w największy upał

250ml 59zł

ŻEL POD PRYSZNIC
Rozbłyśnij z naszym 
nowym,pieniącym się 
żelem pod prysznic,  
który pozostawi  
Twoją skórę świeżą  
i niebiańsko pachnącą

250ml 35zł

MASŁO DO CIAŁA
Zanurz się w naszej 
intensywnie  
nawilżającej kuracji  
w formie masła  
i podaruj swojej  
skórze odrobinę  
słońca

200ml 75zł

WZBOGACAMY PRODUKCJĘ 
ORGANICZNEGO ALKOHOLU
Trzcina cukrowa nie tylko wspaniale 
smakuje, ale jest też pozyskiwana w ramach 
Community Trade, wspomagając produkcję 
organicznego alkoholu. Pochodząca z 
organicznych upraw w Sao Paulo w Brazylii 
trzcina, dostarczana jest przez Native’a, 
naszego dostawcę, który umiejętnie 
uszlachetnia miliony ton trzciny każdego 
roku dla uzyskania najczystszego alkoholu. 
Native od dawna bierze udział w programie 
ponownego zalesienia, polegającym na  
sadzeniu ponad miliona drzew, które 
rozwinęły bioróżnorodność wysp i chronią 
lokalne zasoby wodne.


