
PIGGARE ÖGON!
Så tar du hand om  
den känSliga huden 
kring ögonen

VEM ÄR DIN  
VALENTIN?
Vem Var han egentligen  
och Vem tänker du 
meSt på? 

BRUSH WITH FASHION  
MAkEUP MÖTER MODE
läS rapporten Från  
modeViSningen i london

OM STyRkAN I RÄTTVIS HANDEL 
Nature’s way to beautiful.
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VÅRA STORSÄLJARE:

KROPP: Olive Body Butter

ANSIKTE: Vitamin E Moisture Cream

HAND: Hemp Hand Protector

MAKEUP: Big and Curvy Mascara Black

ACCESSOARER: Bath Gloves

Välkommen till ett inspirerande vårnummer av Everybody, fylld av massvis 
med läsning, spännande nyheter och tips.

När snön låg gnistrande kall i vintras fick vi ett besök som verkligen värmde. 
madam Fati Paul kom från solheta Ghana och inspirerade vår personal under 
några dagar. Hon berättade engagerat om hennes första möte med Dame Anita 
Roddick och hur detta ledde till ett långsiktigt handelsavtal som inte bara förser 
The Body Shop med shiasmör utan som även ger kvinnorna i byarna en starkare 
ställning och ökad självkänsla. För mig blev mötet med Madam Fati Paul en 
mycket stark upplevelse och jag hoppas du också inspireras av Madam Fati Paul, 
hennes fantastiska arbete och effekten av vårt Community Fair Trade-program i 
artikeln på nästa uppslag.

I november 2010 gick modevisningen Brush With Fashion 
av stapeln i London. Vår reporter Jessica Berghult och jag fanns 
på plats och fick se visningen på nära håll och det var en 
kavalkad av färg, form och musik som på ett magiskt sätt tog 
oss in i en ny era av makeupkonst. Vi fick tillsammans med 
övriga internationella gäster även följa med backstage och där vi 
pratade med modeskapare, makeupartister, stylister, modeller 
och vinnaren av priset i vår designtävling tillsammans med 
London College of Fashion. Det framkom ganska snabbt att hemligheten bakom 
produkterna i serien är att samtliga har inbyggda penslar, vilket gör makeupen 
perfekt för oss som ständigt är på språng. Visningen var verkligen en hyllning till 
vårens fashionabla makeup som kommer att finnas i våra butiker från mitten av 
februari. Läs mer om vårt spännande designsamarbete på sidorna 10-13.

Våra butiker är nu fyllda till brädden med säsongens nyheter – allt du behöver 
efter en kall vinter. Ögonen kan också behöva en vårdande behandling då och då 
och vi har tagit hjälp av en av våra hudterapeuter som på sid. 8-9 ger sina tips på 
hur man enkelt kan ge den känsliga huden kring 
ögat lite extra omvårdnad. 

Februari månad bringar också kärlek 
och värme genom att vi i allt större 
grad firar alla hjärtans dag. Med 
hjälp av våra fina paket, påsar och 

presenter kan du skapa personliga 
valentingåvor. 

Nu är våren äntligen här med ljus, 
solens värme och späd grönska. Tänk att man 
har längtat så!

Karin Wickberg taylar  
external Communications Manager

Vad är doft egentligen?
– En doft består av en rad olika ämnen. När vi luktar på någonting tar 
näsan tar in alla dessa ämnen, sorterar dem och skickar sedan upp 
informationen till hjärnan som sätter ihop dem till en doft. Hos 
människan arbetar ca 3 % av alla våra gener med luktsinnet. 
Egentligen har vi en ganska dålig förmåga att känna doft om man till 
exempel jämför oss med hundar. Hos en människa finns ca 12 
miljoner luktceller. En hund har en miljard! Alla människor på jorden 
har en unik doft utom enäggstvillingar! Men näsan tröttnar ganska 
fort. Det är därför vi inte känner vår egen 
kroppsdoft eller dofter efter ett tag. 

– Våra smak- och luktceller förnyas hela 
tiden för att hålla doftsinnet fräscht. Vi känner 
lukt redan från födseln och kan känna igen vår 
mor enbart på doften vid en veckas ålder. Vårt 
luktsinne är som bäst i 30-års åldern och 
förmågan att känna dofter avtar långsamt från 
50-60 års åldern. Smak är mestadels doft. 
Om du till exempel håller för näsan när du äter 
eller dricker något känner du inte ens skillnad 
på kaffe och te. 

Varför behöVer Vi luktsinnet?
– Luktsinnet är viktigt för oss av flera 
anledningar. Det fungerar dels som ett varningssystem, till exempel 
märker vi på doften om maten är dålig eller om det börjar brinna. 
Luktsinnet kan också framkalla känslor och minnen. Att vi lägger vissa 
dofter på minnet beror ofta på att de väckt starka känslor hos oss. 
Lukten av glögg och pepparkakor gör att vi börjar tänka på julen, en 
särskild parfym kan påminna om en flickvän eller pojkvän, såpa får 
oss att tänka på nystädat, och doften av kokos kan skapa känslan av 
en solvarm strand och få oss på semestertankar.

är män och kVinnors luktsinne olika?
– Det finns en biologisk skillnad i hjärnan hos kvinnor och män när det 
gäller förmågan att reagera på dofter. Till exempel så är kvinnors 
doftsinne på topp under ägglossning. När män utsätts för kvinnliga 
dofter kan de få ökad skäggväxt. I försök har män kunnat identifiera 
när kvinnor är som mest fertila genom doften. 

gör Väldoft att Vi mår bättre?
– Asiatiska forskare har nu bevisat att ylang ylang har en avkopplande 
effekt. I aromaterapeutiska sammanhang kan oljan skapa avkoppling 
genom att hjärnaktiviteten minskar när man känner doften. 

I oktober 2010 blev vår kundklubb BODY&MIND vald 
till den mest generösa i Sverige av tidningen Privata 
Affärer. Fantastiskt roligt, tycker vi! Som medlem i 
BODY&MIND får du 10 % bonus på alla dina köp, från 
första köptillfället. Dessutom kommer lyxiga erbjudan-
den, förmåner, inbjudningar till kundklubbsdagar och events direkt hem 
till dig tillsammans med bonuscheck och kundtidning. Vi ses!
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Det forskas mycket kring 
luktsinnet och vi ställde några 
frågor till Barbara Canlon, 
professor vid institutionen för 
fysiologi och farmakologi vid 
Karolinska Institutet, 
för att få veta mer. 

Boka en lekfull och inspirerande 
makeupträff tillsammans med 
några vänner.
Testa några av de vibrerande 
lookerna från vårens färgsprakande 
makeup Brush With Fashion. 

”Jag bjöd med mina bästa 
väninnor till en rolig och 
inspirerande makeupträff. Vi 
fick massvis med personliga 
tips och kunde i lugn och ro 
prova makeupnyheter så nu 
vet jag mer om hur jag kan 
lägga en makeup som visar 
vem jag är. Härligt!”
 emilia Anelli

VåGA TESTA 
NåGOT NYTT!

Home Fragrance är ett lyxigt urval 

produkter som sprider skön doft 

och stämning i ditt hem. 

Nu kan du njuta av vår nya och utsökt 
feminina doft Dreams Unlimited™ på 
flera sätt. Välj mellan ett krämigt och 
fuktighetsbevarande Body Butter eller 
en lätt och ljuvligt doftande EdT.
Men varför välja? Skäm bort dig med 
båda två! Pris 195 - 200 kr.

Finns i butik 15 februari

Your dreams are
unlimited!

Framkalla minnen, skapa stämning och lyft humöret med våra 
inspirerande rumsdofter. Med en Reed Diffuser och stilrena 
doftstickor pryder du rummet och sprider samtidigt en subtil 
doft. Med Body, Room & Linen Spritz framkallar du doftande 
drömmar. Ett Scented Candle hjälper dig att koppla av och skapa 
atmosfär. Priser 55 - 225 kr.   

Bli medlem 
i SverigeS 
meSt geNeröSa  
kuNdkluBB!

Inred och 
inspirera med dofter

Väldoft eller att dofta väl Välkommen vackra vår! 
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Shia gör gott på mer än ett sätt.  
Vi är enormt stolta över vårt Community Fair Trade-program. 
Inte bara för att vi var först i vår bransch med att introducera rättvis handel, 
utan framför allt för den påtagliga nytta och förändring 
det gör för tusentals människor runt om i världen. 

Genom Vårt unika ProGram har fler än 25 000 människor fått livsviktiga arbetstillfäl-
len med rättvisa löner och schysta arbetsförhållanden. Många har även fått möjlighet 
till utbildning som gjort att de kunnat lära sig att läsa, skriva och räkna och därmed fått 
möjligheten att kunna påverka sina egna liv.

Community Fair Trade-programmet har kanske betytt mest för kvinnorna. Många har för 
första gången i sitt liv fått möjligheten att tjäna en egen, rättvis lön och kunna försörja sig 
själva. Det betyder mycket för deras framtidstro och självkänsla.  

Madam Fati Paul
Ett fantastiskt bevis på Community Fair Trade-programmets styrka är Madam Fati Paul i  
norra Ghana. I Ghana, som har ca 24 miljoner invånare, lever en stor del av landets befolkning 
under fattigdomsgränsen, d.v.s. för under 1 US dollar om dagen. 

Genom att starta ett kooperativ för tillverkning av shiasmör har nu 70-åriga Madam 
Fati Paul hjälpt över 400 kvinnor att få en egen inkomst. I dag säljer varje kvinna i 
kooperativet ca 500 kg shiasmör till The Body Shop varje år. Effekten har blivit att de 
nu har råd att köpa kläder, åka till sjukhus vid behov, ge sina barn mat och utbildning 
och blivit stärkta som kvinnor. I byarna har man också kunnat bygga förskolor, hälso-
vårdscentraler och sett till att de nu fått tillgång till rent vatten.

Ett samarbete inleds
1992 arbetade Madam Fati Paul för regeringens räkning. Hon informerade kvinnor i 
landets norra region om entreprenörsskap. Samma år kom Anita Roddick, grundare av 
The Body Shop, till Ghana för att göra en film om kvinnligt entreprenörskap. Av en slump 
möttes de två. Madam Fati Paul tog med sig Anita till den lilla byn Mbayanyili nära Tamale, 
där kvinnorna i byn visade hur de tillverkade shiasmöret. Anita såg genast möjligheterna 
med att ta tillvara på all kunskap och samtidigt ge kvinnorna möjlighet till en rättvis handel 
med en fantastisk ingrediens. Ett respektfullt samarbete inleddes. 

I oktober 2010 var Madam Fati Paul i Sverige och vi fick möjlighet att höra  
henne berätta:

– För mig var det inte bara att gå fram till kvinnorna och fråga om de ville börja 
samarbeta med The Body Shop. För att de skulle få vara med i vårt projekt var jag 
först tvungen att be byns hövding om tillåtelse och berätta vad det skulle innebära. 
Efter det fick vi möta kvinnorna i byn, under överinseende av männen som också var 
med och lyssnade.

Namn: Madam Anna-Maria Fati paul

Ålder: 70 år

Grundare av: tungteiya shea butter Association  
i Norra Ghana. Verksamheten, som ger mer än  
400 kvinnor inkomst, har även byggt upp tio förskolor,  
tre hälsovårdscenter och gjort att byn har fått tillgång  
till en brunn med rent vatten. 

Karin Nilsson/scanpix

      Om du inte hör 
lantbrukarens röst  
i allt du gör, så är  
det du gör fel.
dame Anita Roddick

”
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HäRLIGA SHIA
I dag finns det Community Fair 
Trade-ingredienser i fler än var 
tredje produkt i vårt sortiment. Vårt 
rättvisa shiasmör finns i en rad olika 
produkter. Med sina skyddande, 
fuktighetsbevarande och 
mjukgörande egenskaper vårdar 
den huden på ett skönt sätt.

Kvinnokraft och 
ökad självkänsla
Kvinnorna på landsbygden i Ghana är ofta extremt fattiga. 
De får av tradition inte vara med och fatta några beslut eller 
yttra sig. Madam Fati Paul berättade att hon försökte få 
kvinnorna att inse att de satt på en guldgruva.

– Anita gav oss verkligen ljuset. Idag tillverkar kvin-
norna shiasmöret åt The Body Shop och får behålla 
pengarna de tjänar. Männen lägger sig inte i, så länge 
arbetet inte inverkar på de vardagliga sysslorna som 
att plocka ved, hämta vatten, laga mat, städa och ta 
hand om barnen. Arbetet med shiasmöret måste därför 
göras tidigt i gryningen. Ofta går kvinnorna upp vid 3 på 
morgonen för att hinna plocka shianötterna innan dagens 
andra arbetsuppgifter börjar. 

Enligt Madam Fati Paul har produktionen av shiasmör 
verkligen gett kvinnorna ökad självkänsla. Tidigare har 
de fått låna kläder när de skulle gå och besöka andra 
byar. Nu har de möjlighet att köpa egna kläder och även 
madrasser och lakan till familjens sängar. Kvinnorna kan 
nu också se till att flickorna får utbildning och det gör 
på sikt att alla kvinnor kan få en starkare ställning i de 
små byarna i Ghana. 

Mirakel från naturen
Det fuktighetsbevarande shiasmöret har använts i Afrika i 
tusentals år. Det används såväl till matlagning som till hud- 
och hårvård. Till exempel smörjer man in läppar, händer 
och fötter som är torra eller har sprickor. Man använder det 
även som massagekräm och för att skydda det nyfödda 
barnets navel. Shiasmör kan också användas för att skydda 
mortlar, musikinstrument och trä från att spricka.

Ett riktigt 
handarbete
Shiasmöret utvinns ur en liten nöt i Shiaträ-
dets gröna frukter. Trädet, som kallas för 
”Livets träd”, växer vilt i Västafrika och kan bli 
upp till 200 år gammalt. När nöten är mogen 
trillar frukten ned till marken. Arbetet inleds 
då med att kvinnorna går ut på savannen och 
plockar de nedfallna frukterna.

De gröna frukterna öppnas och nöten 
plockas ur för hand. Nötterna sorteras och 
kokas sedan i 45 minuter för att det lilla fröet 
inuti nöten ska krympa. De kokta nötterna 
torkas ute i solen i tre veckor. Skalen knäcks 
med en sten eller i en mortel och ut kommer 
en liten brun kärna. 

Kärnorna sorteras på nytt, soltorkas och 
rostas. De rostade kärnorna får svalna och 
mals sedan ner till en massa. Massan rörs 
för hand med omväxlande varmt och kallt 
vatten för att smöret ska separeras och 
flyta upp till ytan. Massan skummas och 
alla bruna partiklar tas bort. 

När smöret kommit upp till ytan skopar 
kvinnorna över det i nya behållare av 
kalebass innan shiasmöret hämtas och 
skeppas till Europa. 

– Det är viktigt att kvinnor stödjer varandra 
och förstår att de kan göra något vettigt med 
de pengar de tjänar. Nu försöker jag starta 
ett nytt projekt där kvinnor som tillverkar 
shiasmör ska hjälpa varandra. Om någon blir 
sjuk, ska andra hoppa in och hjälpa till med 
tillverkningen. Det tjänar alla på i det långa 
loppet, berättar Madam Fati Paul.

Vad innebär 
Community Fair 
Trade för dig?
Community Fair Trade bygger på enkla 
principer: rättvist betalt för arbete som 
utförs under schysta förhållanden. 
Det innebär ett långsiktigt åtagande från 
The Body Shops sida som garanterar en 
regelbunden och långsiktig inkomstkälla. 
För oss på The Body Shop betyder det 
också att vi kan vara säkra på att att vi får 
tillgång till de allra bästa ingredienserna 
och produkterna framställda av människor 
som står oss nära. För människorna ute i 
de avlägsna byarna betyder det början på 
ett nytt liv. Och för dig att du vet att du av 
The Body Shop får produkter som gör 
gott på mer än ett sätt.

”Man använder shiasmöret även till 
massagekräm och för att skydda det 
nyfödda barnets navel. Shiasmöret 
används också för att skydda mortlar, 
musikinstrument och trä från att spricka.” 

”För att de skulle få vara med i vårt 
projekt var jag först tvungen att be 
byns hövding om tillåtelse och berätta 
vad projektet skulle innebära.”

Kärnorna sorteras, får soltorka 
och rostas sedan.

Massan rörs för hand med omväxlande 
varmt och kallt vatten för att smöret ska 
separeras och flyta upp till ytan.

När nöten är mogen trillar frukten ner till 
marken. Arbetet inleds med att kvinnorna 
går ut på savannen och plockar de 
nedfallna frukterna.

”Det är viktigt att 
kvinnor stödjer varandra 
och förstår att de kan 
göra något vettigt med 
de pengar de tjänar.”

VIST, RäTTVIST  
OCH MED RESPEKT
på the body shop strävar vi 
efter att behandla alla människor 
rättvist och att respektera och 
sätta värde på deras integritet. 
Vi har aldrig varit rädda för 
att ta strid för de utsatta och 
missgynnade, och vi fortsätter 
att kämpa för social rättvisa och 
mänskliga rättigheter. 

”Community Fair Trade 
handlar om hur människor 
tjänar sitt uppehälle, hur 
de skaffar mat till sina 
familjer, hur de utbildar 
sina barn. Allt handlar 
om förhållanden; om att 
lyssna på varandra, lära 
av varandra, utveckla ett 
samhälles möjligheter att 
stå på egna ben”
Dame Anita Roddick

Trädet, som kallas för ”Livets träd”, växer 
vilt i Västafrika och kan bli upp till 200 år 
gammalt.
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Spa Wisdom™ africa Honey & Beewax 
Hand and Foot Butter. Pris 225 kr

Shea Body Butter. P
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Buriti Baby Body Butter. Pris 230 kr
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Applicera ögonkrämen 
kring ögonen, direkt på 
ren hud. Klappa försiktigt 
med fingertopparna 
runt ögonen. Använd 
ögonkrämen både 
morgon och kväll.

1 2 3 4 5 6 7

8

HuDen runt öGonen är tunn och 
känslig. är man stressad eller sover dåligt 
märks det ofta här. Huden förändras med 
åren och har olika behov vid olika åldrar, 
men hur din hy ser ut är mycket individuellt 
och beror också på gener och arv. Har du 
en mamma med persikohy är det troligt att 
du också kommer att ha det när du kommer 
i samma ålder. även kosten, solen och 
miljön vi vistas i påverkar huden.

– Huden kring ögonen är extremt 
känslig och det är viktigt att använda milda 
ögonprodukter. Starka produkter torkar ut 
huden och gör att fina linjer kan framträda, 
berättar Johanna Ostensson, hudterapeut 
hos The Body Shop. 

en unG Hy Vill Ha Fukt.  
en älDre Hy Vill Ha närinG. 
Den yngre hyn behöver fukt för att hålla 
sig fin och mjuk. Med åren blir överhuden 
tunnare medan hudens mellanlager, 
läderhuden, blir tjockare. Huden får då 
även mindre aktiva talgkörtlar och behöver 

således mer näring. åldern och sättet vi 
lever på är några av de största faktorerna 
som stör hyns naturliga jämvikt när 
ämnesomsättningen blir långsammare. När 
vi blir äldre är det därför extra viktigt att 
ta hand om huden i ansiktet. Om vi röker, 
aldrig motionerar eller dricker för lite vatten 
så syns det på huden. Genom att ta hand 
om sig själv på bästa sätt får även hyn 
möjlighet att hålla sig spänstig, frisk och 
fräsch länge. 

Piggare 
ögon!
Runt ögonen syns själva livet. 
Spår av skratt, gråt, stress och sena nätter. 

Visst kan det vara härligt  
att det märks att man levt, men ibland kan det  
bli för mycket kråksparkar, påsar och mörka ringar.

NåGRA eNKlA steG  
I AKupRessuR
Akupressuren kommer ursprungligen 
från Kina och bygger på samma system 
av punkter som akupunkturen. Metoden 
används ofta för att öka blodcirkulationen.  
Genom att trycka lätt på vissa punkter 
hoppas man återställa kroppens naturliga 
balans. Du kan själv använda metoden, med 
en förenklad teknik, för att koppla av och bli 
av med spänningar. Här är några enkla steg: 

Tryck pekfingrarna, 
helst precis under 
hårfästet, mot pannan 
och gör cirkelrörelser 
med fingrarna. 

2

Tryck ett pekfinger 
mot det tredje 
ögat, mitt emellan 
ögonbrynen. 

3

Massera överdelen av 
kindkuddarna, det vill 
säga huden i höjd med 
näsan. 

4

Tryck pekfingrarna 
mot den lilla gropen du 
känner i slutet av dina 
ögonbryn. Håll ett tag 
och släpp och tryck 
igen.

1

ÖGoNeN äR själeNs speGel  
oCh hyN beRättAR eN hel del oM lIVet
En ögonkräm kan aldrig stoppa åldrandet eller ta bort linjer, men 
den kan förebygga torrhetslinjer och puffighet. Ögonkrämer är 
mildare än en vanlig dag- eller nattkräm och anpassade för den 
tunna och känsliga huden runt ögonen. Eftersom de är lättare i 
konsistensen tynger de inte ner den känsliga huden. Använd en 
specialanpassad ögonprodukt och klappa in krämen mjukt och 
försiktigt med fingertopparna, både morgon och kväll. 

Sköna öGonkrämer!
Sena kvällar, stress, eller ärftliga 
anlag är ofta orsaken till mörka 
ringar och puffighet under ögonen. 
Den mörka färgen kan bero på 
ytliga blodkärl som lyser igenom.  
Vitamin C eye reviver Duo (1) 
 är en två-i-ett produkt som 
hjälper till att minska intrycket 
av mörka ringar. I ena änden har 
den en roll-on gelé som svalkar 
och friskar upp huden och i andra 
änden en applikator med en kräm 
som innehåller ljusreflekterande 
partiklar. Tillsammans är de 
perfekta att ha med sig i väskan. 
Pris 185 kr för 2x5 ml.

Påsar under ögonen kan bero 
på att det samlats vätska i huden. 
unperfumed elderflower eye 
Gel (2) är en skönt svalkande 
och svullnadsdämpande gelé som 
vårdar och lugnar den ömtåliga 
huden runt ögonen. Förvara den 
gärna i kylen! Pris 89 kr för 15 ml. 

Transparensen i Vitamin C  
eye reviver (1) och elderflower 
eye Gel (2) gör att även de passar 

bra för män. 
nutricanicstmSmoothing 

eye Cream (3) är en mild och 
näringsrik ögonkräm som vårdar 
och mjukgör den ömtåliga huden 
runt ögonen. Den guldskimrande 
lystern kan minska intrycket av 
fina linjer. Dessutom är det en 
certifierat ekologisk produkt. Pris 
195 kr för 15 ml.

lightening touch (4) är 
en makeupprodukt som täcker 
mörka ringar och fina linjer. 
Appliceringspenseln är mjuk och 
gör att du får rätt mängd för den 
känsliga huden. Perfekt för alla 
hudtyper. Pris 175 kr för 1,8 ml.

Vitamin e eye Cream (5) är 
en fuktighetsbevarande ögonkräm 
med ljusreflekterande partiklar 
som minskar intrycket av fina linjer 
och mörka ringar runt ögonen. 
Den hjälper också till att förebygga 
puffighet. Pris 145 kr för 15 ml. 

Har man känslig hy är aloe 
eye Defense (6) ett bra val. Det 
är ett fuktighetsbevarande och 
svalkande ögonserum med tunn 

och skön gelékonsistens. Serumet 
innehåller Community Fair Trade-
producerad aloe vera. Pris 175 kr 
för 15 ml.

För män finns maca root 
eye rescue Serum (7) som 
är ett lättabsorberat serum som 
direkt friskar upp och verkar 
fuktighetsbevarande. Det hjälper 
till att ge huden runt ögonen lyster, 
och regelbunden användning kan 
också förebygga svullnad och 
puffighet. Pris 185 kr för 15 ml.  

Camomile 
Gentle eye make 
up remover 
(8) innehåller 
en mild och 
skonsam 
rengöring 
för dina 
ögon och 
ögonfransar.

Pris 110 kr  
för 250 ml. 

Ögonen säger mer än tusen ord, bland annat 
berättar de en hel del om hur vi egentligen mår.

”      Huden kring 
ögonen är extremt 
känslig och det är 
viktigt att använda 
milda ögonprodukter.
johanna ostensson, hudterapeut hos the body shop. 
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Look 2 –  
”Super Flirt”

Look 1 – ”Va Va Vixen” 

”Inspirationen till 
penseldragen fick jag  
från formen på papperet 
runt vanliga cupcakes
Katarina Voloder 
 illustratör av det vinnande bidraget för Brush With Fashion-förpackningarna
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rush With Fashion är ett helt nytt samarbete mellan 
The Body Shop och London College of Fashion. 
London College of Fashion är den enda brittiska 
högskola som är specialiserad på modeutbildning, 
forskning och konsultation och har, precis som The 

Body Shop, hållbarhet och etisk medvetenhet som sina led-
ord. 2008 etablerade högskolan The Centre for Sustainable 
Fashion för att hitta nya lösningar som harmoniserar med 
ekologi, samhälle och kultur. 

Samarbetet fick sin kulmen i en explosiv och extravagant 
modevisning som hölls i London för inbjuden svensk och 
internationell press. Visningen var uppbyggd runt fyra 
olika looker där modellerna var sminkade med Brush With 

Fashion-produkter. Makeuperna var 
kraftfulla och innovativa med tydliga 
starka linjer. Håren var upptuperade 
och färgpudrade i olika nyanser som en 
förlängning av den färgstarka makeupen. 
även armar, axlar och dekolletage hade 
fått tydliga penseldrag av färg för maxi-
mal effekt. Kläderna, vid två av lookerna, 
var designade av det nya stjärnskottet 
på den brittiska designerhimlen; 
William Tempest – en före detta 
elev på London College of Fashion.

– Vi är oerhört glada över samar-
betet med The Body Shop, ett klas-
siskt varumärke vars värderingar och 
principer helt överensstämmer med våra. 
The Body Shop är känt som det första 
naturliga och etiska skönhetsföretaget till 

ursprungliga etiskt medvetna skönhetsföretaget 
och har ett unikt värderingsbaserat arv som vi 
är stolta att få förknippas med, säger professor 
Frances Corner OBE, Head of College, London 
College of Fashion.

London College of Fashion är kända över 
hela världen för sin kreativitet och höga 
modegrad. Jimmy Choo, mest känd för sina skor 
och accessoarer, är bara en av många världsberömda 
modeskapare som studerat vid London College 

Vi är tio år in i ett nytt årtusende och trendkarusellen  
snurrar allt fortare. Tid är en bristvara och vi söker hela 
tiden nya vägar att effektivisera våra liv utan att tumma på 
kvalitén. The Body Shop har, i samarbete med London College 
of Fashion, utvecklat en TIDSBESPARANDE PENSELTEKNIK till sin 
vårmakeup 2011 – Brush with Fashion! 

Look 3 – 
”Dolly Minx”

Final Look. Finalen är en axelbandslös klänning, 
med tydligt färgmålade penseldrag, designad av den 
brittiska modedesignern William Tempest. 

B
of Fashion. För Brush With Fashion fick skolans studen-
ter i illustration tävla om att formge förpackningarna för 
2011 års vårmakeup från The Body Shop. Vinnare blev 
Katarina Voloder, en 22-årig tyska som går sitt tredje och 
sista år med inriktning på illustration. Hennes vinnande 
bidrag bygger på en snabb skiss på ett öga, läppar och 
en makeup-pensel.

– Inspirationen till penseldragen fick jag från formen 
på papperet runt vanliga cupcakes. Själva muffinformens 
kanter är ju lite taggiga och ojämna, precis som de slar-
vigt skissade penseldragen. Jag ville komma åt en känsla 
av en solfjäder som strålar ut som en stor rund sol, säger 
Katarina Voloder.

Men det var nära att hela illustrationsidén med Brush 
With Fashion gick om intet. Katarina Voloder var nämli-
gen fast i Berlin på grund av askmolnet och oroligheterna 
runt vulkanutbrottet för snart ett år sedan.

– Jag var och hälsade på mina föräldrar som bor i 
Berlin när jag fick reda på att inga flyg gick till England. 
Tack och lov hade jag förberett allt inför tävlingen och 
kunde hinna med en buss till London. Bussfärden tog  
23 timmar och gjorde att jag precis kom fram i tid, nat-
ten innan slutfinalen, säger Katarina Voloder. 

Look 1 – ”Va Va Vixen”. Kläder från William Tempest vår/sommar 2010. De futuristiska kläderna är grafiskt skräddade med 
innovativa experimentella formen som kontrast till det djurlika i makeupen. Look 2 – ”Super Flirt”. Kläder från Jena. Theo Spring 
summer 2011. Kläderna är draperade i långa våder med inspiration från den grekiska antiken och dess vackra gudinneideal. 
Look 3 – ”Dolly Minx”. Kläder från Jena.Theo Spring summer 2011. Kläderna är etniskt inspirerade med långa saristycken som 
draperats runt kroppen eller löst sittande plagg som hänger fritt och fladdrar med detaljer av guld och tydliga penseldrag. 

WILLIAm TEmPEST är en före detta student 
på london Collage of Fashion och numera 
internationellt erkänd modedesigner. Han vann 
emerging Brand of retailer vid den senaste WGSn 
Global Fashion awards 2010. Williams design 
står för lyxig modernism med grafiskt skräddade 
plagg, innovativa linjer, experimentella former och 
genomgående hög kvalitet. William tempest bärs  
av bland annat kate moss, emma Watson, lily allen 
och leona lewis. 

– Jag är ett fan av The Body Shops miljötänk och 
unika värdebaserade arv med naturliga och etiska 
grundvärderingar. Jag är själv väldigt miljömedveten 
och att ha ett miljötänk i val av material är viktigt för 
mig. Vi måste tänka på kommande generationer och 
lämna världen som en bra plats att leva på, säger 
William Tempest, modedesigner.

text jessICA beRGhult foto ANGelICA eNGstRÖM

designsamarbeteEt t unikt



3

2
11

3

6

4

5

7

Limited
edit ion

Look 1 – ”Va Va Vixen” 
En djurisk makeup med utdragna 
ögonbryn ner mot näsan för att ge ett 
kattlikt utseende. Rouget har spridits 
sig upp mot tinningarna för att ge an
siktet ett skulpturalt och mer djurlikt 
utseende.

Håret är tuperat i en tuppkamsfri
syr som färgpudrats och sprayats. 

Look 2 – ”Super Flirt”
En älvlik och skir makeup med fo
kus på den silverfärgade ögonma
keupen och det pigmentrika rosa 
glosset på läpparna. 

Håret är trassligt och ger en 
känsla av ett burrigt fågelbo som 
pudrats silverfärgat.

Look 3 – ”Dolly Minx” 
En kreativ makeup med ett futuristiskt 
silverband över ögonen som tas upp 
som tydliga silverstänk i håret. Makeu
pen är isande med tydligt markerade 
kindben och läppar i en rosamatch
ande kall  nyans.  

Håret är tuperat till ett asymmetriskt 
burr som färgpudrats i silver.

Look 4 – ”Spring Siren”  
Den färgstarkaste looken med tydliga etniska influ
enser som krigsmålningar på ansikte och kropp. 
Starka neonaprikosa färger med tydliga penseldrag 
som målats i tribalmönster. Tydliga eyelinerdrag runt 
ögonen som dragits ut mot tinningarna. 

Ett mer dämpat hår som formats i en cool rocka
billyfrisyr med mycket volym mitt på huvudet.

Finns i butik 15 februari
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”makeupen är 
kreativ och cool men 
jag skulle inte bära 
allt ihop på samma 
gång. Jag hade nog 
lyft ut läpparna och 
rouget och plockat 
bort ögonen. men på 
catwalken är det 
kul med ett starkt 
uttryck.                  
Magdalena sverlander,  svensk modell som gick visningen 
brush With Fashion.                                  

BruSH WitH FaSHion är 
en limiterad makeupkollektion 
för våren 2011 som tagits 
fram av The Body Shops 
färgexperter. Det unika med 
serien är att det till varje 
produkt finns en medföljande 
pensel för en snabb och säker 
applicering. 

– Med en inbyggd pensel 
sparar man värdefull tid och 
det blir lättare att applicera 
makeupen i farten. Jag talar 
gärna om make-up-on-the-
move då tanken är man ska 
kunna applicera makeupen 
snabbt och kunna få ett lika 
perfekt resultat som hemma 
framför spegeln, säger Debra 
Simmons från The Body Shop. 

Men borstarna och 
förpackningarna är inte bara 
smarta och smidiga. Det finns 
ett mervärde i varje produkt 
då de alla innehåller Community Fair Trade-producerade 
ingredienser, The Body Shops egna program för rättvis 
handel.

– The Body Shop är det ursprungliga etiskt medvetna 
skönhetsföretaget med ett rättvisetänk och ett helt unikt 
Community Fair Trade-program. Alla borstar är tillverkade 
med syntetiska borsthår och inga produkter är testade på 
djur vilket är viktigt att påpeka då det inte är lag på detta 
utanför EU, säger Debra Simmons från The Body Shop.
 
ProDukterna
Brush With Fashion-produkterna är färgstarka, lekfulla 
och har mycket pigment. Färgerna är härligt vårfräscha 
och passar bra till sommarens trend med matta färgny-
anser av grönt och blått – allt från ljusaste duvblått och 
limegrönt till mörk marin och mossgrönt. Skuggorna är 

pigmentrika och håller hög kvali-
tet, mycket tack vare Community 
Fair Trade-producerad marulaolja 
– en olja som är vårdande och 
fuktighetsbevarande. Denna lilla 
mirakelolja finns i kollektionens 
samtliga produkter och kommer 
från Namibia där dess framställ-
ning ger arbete till över 5000 
kvinnliga företagare i Owumbo.

– En av vårens stora 
makeuptrender är att försöka 
använda olika makeupprodukter 
på ett nytt och lekfullt sätt. min 
absoluta favorit i serien är 
tailored Cheek tint, som är 
ett flytande rouge i tubform 
med inbyggd pensel. Färgen 
är från början helt transparent 
men vid applicering växer färgen 
successivt fram och ger en rosig 
och fräsch nyans. Beroende på 
hur mycket man tar passar den 
här produkten både som rouge 
och ögonskugga, säger Nikki 
Palmer, makeupartist och kreativt 
ansvarig till de fyra vårlookerna.

I serien finns också två olika 
ögonpaletter, en skir foundation 
och två läppglansnyanser.  

– Vårens tydligaste färgtrend 
är aprikos. Det är en varm och kvinnlig färg som gör 
sig bra mot den skandinaviska något blekare hudtonen. 
När ansiktet väl fått färg passar den också bra då den 
förhöjer lystern i ansiktet och framhäver den solbrända 
färgen. Hi-shine Lip Treatment 11 Juicy Peach har den 
rätta persikofärgade nyansen som jag tror alla vill ha i 
sommar, säger Nikki Palmer.

Vårlooken är uppdelad i fyra varianter 
som alla finns att prova i någon av the 
Body Shops butiker. Det finns också 
möjlighet att tillsammans med sina vänner 
boka en makeupträff eller en individuell 
makeuprådgivning för att få professionella  
tips och råd från vår kunniga personal.

Brush with Fashion’s limiterade kollektion består av fyra makeup-
produkter; foundation och rouge med inbyggd pensel i förpackningen, 
en färgpalett med fyra ögonskuggor och medföljande EYE DEFINER OCH 
EYE SHADOW BRUSH samt ett LÄPPGLANS.

1. Hi-Shine lip treatment – limited edition Pack, 185 kr. sätt en ljuvlig glans 
på läpparna med två utvalda nyanser av bästsäljaren hi-shine lip treatment som 
fått en ny limited-edition-förpackning med inbyggd pensel. 

2. tailored Cheek tint – limited edition, 195 kr. Nästan magisk uppfräschning 
av din look tack vare ett genomskinligt gel som förvandlas till en skön rosighet 
när det appliceras på huden.

3. limited Collection For eyes – limited edition, 295 kr. Varje palett 
innehåller fyra välmatchade nyanser, en eye definer i miniformat, en 
eye shadow brush i miniformat och en inbyggd spegel.

4. Super Volume mascara, 149 kr. större är bättre! ladda för 
superfeta fransar med super Volume Mascara 01 black. den 
specialutformade penseln och en sammansättning som inte klumpar 
eller kladdar utan bäddar in fransarna i pigment och ger en volym som bara håller, håller och håller. 

5. lightening touch, 175 kr. Vår klassiska lilla trollstav fixar bort mörka ringar under ögonen och minskar 
intrycket av fina linjer. 

6. illuminating Face Base – limited edition, 245 kr. Ge din hy lyster och värme med Illuminating Face 
base i nyans 01 Apricot Glow. bara vrid på förpackningen för att få upp lite produkt i den inbyggda penseln. 

7. limited edition mini Brush kit, 275 kr. piffa som ett proffs med ett limited-edition set bestående 
av fyra penslar i en chic liten väska med london College of Fashion-designat tryck. Innehåller Mini blusher 
brush, eyeshadow blender brush, slanted brush och lipstick/Concealer. 

Brush with Fashion sprakar och vibrerar av färg. 
Starka chockrosa nyanser, på kinder och läppar,  
samsas med silversotade ögon, djuriskt formade 
bryn och grafiska krigsmålningar.

NIKKI PALmER är en före detta elev 
på london College of Fashion och är sedan 
tio år tillbaka en väletablerad makeup-
artist. Hon har arbetat med stjärnor som 
Celine Dion, Pink, Duffy och kim Cattrall. 

– Gemensamt för alla fyra lookerna är 
formen. Formen är det absolut viktigaste i 
vårens makeup 2011 Brush With Fashion. 
Det ska vara starka linjer med tydliga 
kontraster samtidigt som det måste vara 
lekfullt. 
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Historien om Valentin
Det finns en rad olika berättelser med romantiskt inne-
håll kring valentin. Enligt en av dem var Sankt Valentin 
en kristen som levde i Rom på 200-talet och fick 
lida martyrdöden efter att ha trotsat kejsar Claudius II 
förbud att viga unga par. Innan han avrättades lyckades 
han smuggla ut ett kort till fångvaktarens dotter som 
han var mycket förälskad i. Det blev det första valentin-
kortet och ursprunget till seden att skicka kort just den 
här dagen.

Dikter, kort och presenter
I 1300-talets England och Frankrike blev valentindagen 
en fest för ungdom och förälskade. Det inspirerade 
pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli 
deras Valentin, det vill säga vem som de skulle hålla 
ihop med minst ett år framöver. Under medeltiden 
uppstod också seden att skriva kärleksbrev med 
rimmade dikter till sin käraste. På 1800-talet blev 
tryckta och utsirade valentinkort, ofta utsmyckade 
med sidenband och spetsar, populära. 

Nuförtiden är valentindagen starkt uppmärksammad 
i alla engelsktalande länder, där många ger sina kära 
rosor, choklad, kärlekshälsningar och små presenter.

Alla hjärtans dag i Sverige
I Sverige började firandet av S:t Valentin och alla hjärtans 
dag någon gång på 1950-talet. Under 1990-talet tog 
firandet fart då det uppmärksammades stort i skolorna. 
Eleverna fick då möjlighet att skicka en blomma till sin 
Valentin och sedan dess har firandet funnits som alla 
hjärtans dag i den svenska skolan. Under de senaste åren 
har alla hjärtans dag i Sverige blivit en symbol för kärlek 
och omtanke även utanför kärleksrelationen. 

I dag är det minst lika populärt med blomsterbud till 
mammor, choklad och godis till syskon och barn och 
små presenter till bästa vännen. Hos oss hittar du snygga 
påsar och paket att fylla med härliga presenter på ditt 
eget personliga sätt. 

Ljuvliga jordgubbar 
till alla hjärtan

Röda, romantiska och ljuvligt doftande! Jordgubbar är ett klas-
siskt afrodisiakum och älskade för sin vackra färg och härliga 
doft av sommar.

Vår ljuvliga serie Strawberry finns i form av skummande 
duschgelé, svalkande Body Lotion, mjukgörande Body 

Butter och lenande Body Polish. Ett härligt sätt att visa både 
omtanke och kärlek till alla hjärtan på valentindagen. 

Alla hjärtans 
dag-kort, USA, 
ca 1910.

Den 14 februari är alla hjärtans, vänskapens och kärlekens dag. 
En dag när vi blir påminda om att visa att vi tänker på varandra. Alla hjärtans 
dag har sitt ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt Valentin 

under medeltiden i Frankrike och England. Det är därför alla hjärtans dag  
också kallas för valentindagen eller Sankt Valentins dag.
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Visste du att..?
När parfymindustrin växte 
på 1900-talet blev en flaska 
parfym standardpresenten från 
man till kvinna för att förstärka 
en relation eller hoppas på en. 
Flickvänner och älskarinnor 
fick ofta orientaliska dofter, 
hustrur blomdofter och 
mammor mer klassiska dofter.

I dag är det lika populärt 
med blomsterbud till  
mammor, choklad och 
godis till syskon och barn 
och små presenter till bästa 
vännen, som till sin partner.

Hos oss hittar du snygga  
påsar och paket att fylla med  
härliga presenter på ditt eget 

personliga sätt. 

limited edition 
Strawberry edt.  
Pris 195 kr
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Limited 
edition

Strawberry Gift Box Small. Pris 275 kr
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Colourglide Brilliant red nr 53. Pris 155 kr
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For men maca root Skincare Set. Pris 375 kr

Presentpåse medium.  
Pris 30 kr, 10 kr till eCpAt
Presentpåse large.  
Pris 30 kr, 12 kr till eCpAt
Presentkartong.  
Pris 30 kr, 12 till eCpAt

natrulift Firming Day 
Cream. Pris 245 kr

natrulift Softening 
Facial Wash. Pris 195 kr
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ECPAT green
C: 100
M: 20
Y: 100
K: 50

aliNgSÅS: Kungsgatan 26 BOrÅS: torghuset lilla brogatan 19-21 BOrlÄNge: stationsgatan 2-4 eSkilStuNa: Cityhuset FaluN: bergströms Galleria FarSta: Farsta Centrum gÄvle: 
Nian göteBOrg: Kungsportsplatsen 1, Nordstan, Centralen, Fredsgatan 2 HalmStad: brogatan 7 HelSiNgBOrg: Kullagatan 12 JöNköPiNg: smedjegatan 12, A6 Center kalmar: 
baronen Köpcenter karlSkrONa: Wachtmeister Gallerian karlStad: duvan kiSta: Kista Galleria kriStiaNStad: Östra storgatan 45 kuNgSBaCka: Kungsmässan kuNgÄlv: Västra 
Gatan 67 lidköPiNg: stenportsgatan 3 liNköPiNg: tanneforsgatan 8 luleÅ: smedjan luNd: lilla Fiskaregatan 9 malmö: hansa Gallerian, södra Förstadsgatan 19, Mobilia Köpcentrum 
NaCka: Forum Nacka NOrrköPiNg: drottningatan 41, hageby Centrum SkelleFteÅ: Nygatan 45  Skövde: Commerce SOlleNtuNa: sollentuna Centrum, stinsen SOlNa: solna 
Centrum StOCkHOlm: drottninggatan 57, Gallerian, Götgatan 11, liljeholmstorget, pK-huset, Nybrogatan 31, Västerlånggatan 38, Fältöversten, skärholmen SuNdSvall: birsta City, in: 
SödertÄlJe: Varuhuset Kringlan tYreSö: tyresö Centrum tÄBY: täby Centrum uddevalla: trädgårdsgatan 1 umeÅ: Kungspassagen uPPlaNdS vÄSBY: Väsby Centrum uPPSala: 
Forumgallerian, Gränby Centrum varBerg: torggatan 15 viSBY: julia hultgren vÄSterÅS: Varuhuset punkt vÄStra FröluNda: Frölunda torg vÄXJö: storgatan 30 ödÅkra: Väla 
Centrum öreBrO: drottninggatan 34, Mariebergs Galleria öSterSuNd: prästgatan 28

hIttA dIN NäRMAste butIK

everybody ges ut av the Body Shop Svenska aB | tidningen utkommer 4 ggr/år  
upplaga: 184 700 ex | ansvarig utgivare: mark hermann 
produktion: nkel kommunikation | tryck: Sandvikens tryckeri aB | papper: g-print  115 g

the Body Shop reserverar sig för eventuella tryckfel och prisändringar.

Hur gÅr kamPaNJeN?
På the Body Shop arbetar vi ständigt med att samla in pengar och skapa uppmärksamhet 
kring viktiga frågor som berör oss alla. Här är en rapport från vår aktuella kampanj:

Yta för FSC

VåR 2011

Ett stort och hoppingivande 
steg mot trafficking
Den 14 december 2010 skrev EU:s justitieministrar på det nya direktivet om trafficking. Den 
nya lagstiftningen skickar ett kraftfullt meddelande till människohandlare världen över att 
Europa inte accepterar denna avskyvärda form av nutida slaveri.

För The Body Shop och ECPAT var det här ett betydande och mycket hoppingivande steg i 
den gemensamma och internationella kampanjen Stop Sex Trafficking of Children and Young 
People. Tillsammans stöder vi kraftigt processen för att harmonisera länders olika lagstiftnin-
gar med direktivet. 

I Sverige har nu över 150 000 personer lämnat sitt handavtryck och skrivit under den namnin-
samling som är en del av kampanjen. Namninsamlingen kommer att fortsätta för att visa det 
stöd vi vill ge landets regering att skrida till handling och implementera direktivet 2012.  
Globalt har hittills mer än fyra miljoner människor visat sitt stöd.

EU-direktivet fokuserar direkt på barn och ungdomar och andra som ligger i riskzonen för att 
utnyttjas. Konkret innebär direktivet ett starkare förebyggande arbete, hårdare straff mot män-
niskohandlare och bättre skydd och rehabilitering för offren. Det slutgiltiga målet är att hitta 
en hållbar lösning för barnets bästa. Om medlemsländerna underlåter att genomföra denna 
process inom två år kan den Europeiska Kommissionen dra länderna inför Europadomstolen.

– Det nya EU-direktivet är ett kraftfullt meddelande till människohandlare världen över att 
Europa inte accepterar denna avskyvärda form av brottslighet. Vi välkomnar varmt Sveriges 
deltagande i denna historiska process för att skydda barn och ungdomar, säger Christopher 
Davis, International Campaigns Director på The Body Shop. 

ECPAT står för end Child prostitution, Child 
pornography and trafficking in Children for 
sexual purposes. Nätverket är globalt och 
arbetar med att förebygga 
och stoppa alla former av 
barnsexhandel: barnporno-
grafi, trafficking och 
barnsexturism.
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En rad kända människor  
stödjer kampanjen med  
personliga handavtryck.


