PR ESSE M ED D E L E L S E R O C K STAR B A BY

VI HAR LAGT ANSVARET FOR BABYPLEJE
I HÆNDERNE PÅ EN RIGTIG ROCKSTJERNE
Rockgruppen Bon Jovi har flere strenge at spille på. Nu udvider vi Rock Star Baby kollektionen, som allerede tæller en sej
bamse-, sutte- og sutteflaskekollektion, med en serie skønne mor-og-barn plejeprodukter, som på ingen måde ligner dem,
man er vant til.
Men det kan man nu være helt tryg ved. Rock Star Baby plejeserien er ikke alene økologisk. Den er efter en kritisk dermatologisk test også blevet blåstemplet af det respekterede BDIH, en tysk brancheorganisation, der kontrollerer naturprodukter. Den indeholder ingen mineralske olier, ingen parfume eller farvestoffer, ingen animalske stoffer og absolut
ingen parabener, KUN naturlige olier.
”Med vores gennemtestede Rock Star Baby plejeserie, som naturligvis lever op til EU’s regler, tilgodeser vi både kræsne
forhandlere og kritiske forældre. Ingen skal længere bekymre sig om hormonforstyrrende stoffer og andet skidt. For hvem
vil byde deres børn det?” siger mor og importør af Rock Star Baby pleje-serien, Jeanette Thiberg, NovaCare.
Rock Star Baby er en komplet plejeserie med 9 varianter:
Hey Good Lookin’ – shampoo til baby
Bad Medicine – numsecreme til baby
Jumpin’ Jack Splash - baby boblebad
Sweet Sugar Baby Love – body milk til baby
Slippery When Wet – baby olie
Baby Face – ansigtscreme til baby
Mama’s hot legs – til mors trætte ben
Soft Touch – til mors brystvorter
Mama’s Little Helper – massage olie til mor
”Produkterne er simpelthen rene fra inderst til yderst. Selv designet signalerer kvalitet i al sin enkelthed,” siger Jeanette
Thiberg og fortsætter: ”Og så gør det jo heller ikke noget, at de tager sig godt ud på hylderne, og at produktnavnene
er lige til at blive i godt humør af! ’Hey Good Lookin’ og ’Slippery When Wet’ er sikkert en følelse, de fleste kan nikke
genkendende til, når de ser en lækker, blød baby i bad.”
Nærmeste forhandler oplyses på 33 33 08 35 eller køb Rock Star Baby plejeserien på vores webshop www.rockstarbaby.dk.
For yderligere information kontakt venligst:
Jeanette Thiberg, Direktør, NovaCare
www.novacare.dk • telefon: 33 33 08 35 • e-mail: info@novacare.dk
NovaCare blev stiftet i 1994 og sælger innovative babyprodukter i Norden. Produkterne opfylder de skrappeste kvalitetsnormer, så vi
skaber størst mulig tryghed for vores kunder. Vores varekatalog tæller i dag ca. 200 produkter, som alle lever op til denne filosofi.
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