PERSBERICHT

‘Yoghurt of Bulgaria’ verovert Limburgse markt
Eindelijk lente met unieke natuurlijke verzorgingslijn op basis van Bulgaarse yoghurt en rozenolie
Het leek wel of er geen einde aan zou komen, maar na de lange en strenge winter staat eindelijk de
lente voor de deur. Hoog tijd om de winterdip vaarwel te zeggen en weer stralend voor de dag te
komen. De verzorgingslijn ‘Yoghurt of Bulgaria’ geeft extra zuurstof aan de huid en dit op basis van
enkel en alleen natuurlijke Bulgaarse grondstoffen. Deze unieke én betaalbare lijn is klaar om België
te veroveren. Opvallend: verdeler Natur-All merkt dat Limburg als eerste valt voor haar gamma!

Vrieskoude, sneeuw, gure wind, … onze huid kreeg het deze winter fel te verduren. Wilt u de lente
ingaan met een huid die er jonger en stralender uitziet? Dan is de nieuwe verzorgingslijn ‘Yoghurt of
Bulgaria’ beslist iets voor u. De producten zijn nieuw op de Belgische markt en geven zuurstof aan elk
huidtype, waardoor iedereen er voordeel uit haalt. Resultaat is een zachte, gladde en vernieuwde
huid die ook heerlijk ruikt. ‘Yoghurt of Bulgaria’ van de Bulgaarse producent Biofresh Cosmetics en
Belgisch verdeler Natur-All is bovendien behalve hoog kwalitatief ook erg betaalbaar!
Yoghurt uit Bulgarije
De positieve invloed van melkproducten op de gezondheid van de mens is al sinds jaar en dag
bekend. De Bulgaarse yoghurt is een melkproduct van hoge kwaliteit en is bovendien wereldwijd
gekend omwille van zijn helende eigenschappen. Wist u overigens dat de Bulgaarse yoghurt en de
rozenolie tot de beste elixirs ter wereld behoren? De Bulgaarse yoghurt bevat unieke bestanddelen,
waaronder eiwitten en probiotica, die onze huid kunnen voorzien van extra zuurstof. Die zorgt ervoor
dat de huidcellen zich makkelijker en beter vernieuwen. Daardoor gaat de huid meer stralen.
Bulgaarse rozenolie
Ook de Bulgaarse rozenolie is sinds eeuwen één van de beste en meest gegeerde etherische oliën ter
wereld. In deze olie zitten meer dan 300 werkzame stoffen die waardevol zijn voor het menselijke
lichaam. De pure en natuurlijke rozenolie uit de verzorgingslijn van Biofresh en Natur-All is afkomstig
uit de wereldberoemde Rozenvallei in het hartje van Bulgarije. Ze heeft een ontstekingsremmende,
antibacteriële, voedende, verzachtende en regenererende werking. De olie herstelt pijnlijk en
verouderd weefsel en vertraagt het verouderingsproces van huidcellen. Als kers op de taart voegt de
rozenolie een aangename en frisse geur toe aan de rijke crèmes van ‘Yoghurt of Bulgaria’.
Puur natuur
Onder het motto ‘Terug naar de natuur’ bracht Biofresh laboratorium de Bulgaarse yoghurt met de
rozenolie samen in een unieke cosmeticalijn. De verzorgingsproducten van ‘Yoghurt of Bulgaria’ zijn
geschikt voor elk huidtype. Iedereen kan er dus voordeel uit halen. Heeft u een droge huid of eerder
een vette of gemengde huid? De producten van ‘Yoghurt of Bulgaria’ geven zuurstof aan elk
huidtype. Door de unieke samenstelling zijn ze bovendien erg geschikt voor het bestrijden van

rimpels en het verzorgen van de probleemhuid. Behalve de helende eigenschappen is het heerlijke
geurtje een extra surplus. Alle producten uit de verzorgingslijn zijn overigens vrij van parabenen,
synthetische kleurstoffen, alcohol en ggo’s. Kortom: puur natuur!
Betaalbare verzorging
De verzorgingslijn met Bulgaarse yoghurt en rozenolie bestaat uit douchegels, cream soap, body
lotion, gezichts- en lichaamsmoisturizers, dag- en nachtcrèmes, antirimpelcrème, gezichtsmasker,
wasgel voor het gezicht, reinigingsmelk, gezichtscrème en handcrème. Bovendien voorziet het
gamma ook geschenkpakketten, samengesteld uit diverse producten. Alle producten kunnen buigen
op een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Resultaat is een betaalbare verzorgingslijn waarbij
geen enkel product meer dan 20 euro kost. Betaalbare verzorging: daar houdt toch iedereen van?
Doorbraak in Limburg
Verdeler van ‘Yoghurt of Bulgaria’ is Natur-All. Die werkt aan een netwerk van verdeelpunten in heel
België, maar merkt dat vooral de provincie Limburg als eerste valt voor haar unieke natuurlijke
verzorgingslijn. “Uiteraard is het de bedoeling om heel België te bedienen, maar in eerste instantie
merken we dat we vooral in de provincie Limburg goed scoren. Een verklaring hebben we er niet
voor, maar het is een aangename vaststelling. We verkopen vooral via natuur- en biowinkels en
hebben intussen zowat de hele provincie Limburg gecoverd,” besluit Manuela Verbist van Natur-All.
Meer informatie over ‘Yoghurt of Bulgaria’ en de verkooppunten, zie www.natur-all-cosmetics.be.

VOOR MEER PERSINFO
Wenst u meer informatie over ‘Yoghurt of Bulgaria’? Een foto en/of interview met de verdelers?
Misschien een getuigenis van tevreden gebruikers?
Neem dan contact op met Manuela Verbist, zaakvoerder van verdeler Natur-All, via 03/464 11 08 of
e-mail manuela@natur-all.be Zij staat u graag te woord voor meer informatie.
Noot voor de redactie: bij publicatie van een artikel in uw medium of uitzending via uw medium van
het nieuws over ‘Yoghurt of Bulgaria’, schenken wij graag een aantal geschenkpakketten uit onze lijn
weg aan uw lezers, kijkers of luisteraars. Ook hiervoor contacteert u Manuela.
Of wilt u als redactie/journalist zelf de producten eens uitproberen? Vraag dan zeker uw staaltjes!

