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Vi på WorldBeauty är stolta att presentera vårt nya
varumärke Luna’s Secrets. 
Luna’s Secrets är ett varumärke där fokus ligger inom
selfcare och där vi nu först lanserar Luna’s Secrets
Intim serie. Den nya kollektionen består av Intim Wash
och en Intim Mist Spray. 

Kära kunder
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"Vi är stolta att
presentera vår första
Itim serie."

Snabb uppfräschaning runt intima områden 
Motverka obehaglig doft och ta bort klåda 
Minska irritation 
Naturligt anti bakteriellt och anti inflammatoriskt.  
pH balans och återfuktande

Intim Wash är en mild växtbaserade skumtvål, för de intimaste områden.   
Enkelt att ha med sig i väskan och på resande fot tack vara den lilla kompakta
storleken så ska den alltid finnas nära tillhands för en snabb uppfräschning
under dagens alla svängningar. 
Vi rekommenderar användning innan och efter vaxning. 
 
Intim Mist Spray är en svalkande spray som är snabbverkande och används på
intima hudområden. 
 
Intim Wash & Intim Mist spray bidrar till  

 
Finns i olika dofter så som Levander, Rose, Aloe Vera, All natural för att passa
just dig och dina behov. Fördelen med våra produkter är de cruelty-free, det
innebär att varken ingredienserna eller produkterna är testade på djur.
Dessutom innehåller de inga kemikalier, alkohol och GMO. 
 
Intim Wash och Intim Mist Spray kompletterar varandra och ser till att du håller
dig ren och fräsch hela dagen. 

Intim serien

https://lunassecrets.eu/collections/intim-wash
https://lunassecrets.eu/collections/intim-wash
https://lunassecrets.eu/collections/intim-mist


Fördelar med Intim

Vid lansering av vår första kollektion så vill vi självklart fira med dig och därmed erbjuds 20% rabatt på all vaxning om du
köper en av Luna’s secrets produkter på plats eller online samt gillar vår Facebook och Instagram inlägg under perioden
28/8–30/09/ 2021 
Erbjudandet gäller vid ett tillfälle och vid uppvisande av följande på FB och IG och kan inte kombineras med andra
erbjudande. 

Så skynda nu att beställa dessa alldeles underbara produkter, de finns endast i begränsad upplaga. 
Beställ med fri frakt på www.lunassecrets.eu eller köp på Salongen på Hamngatan 2 i Malmö  
www.worldbeauty.se 
Instagram: Lunas_secrets 
Facebook: LunasScrets Intim  
 
Med vänlig hälsning 
Worldbeauty AB/Lunassecrets 

 

http://www.lunassecrets.eu/
http://www.worldbeauty.se/
https://instagram.com/lunas_secrets/
https://facebook.com/LunasSecrets-Intim-104240805254291/

