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I BEGIN WITH AN IDEA, 
AND THEN IT BECOMES 

SOMETHIING ELSE.

“
PABLO PICASSO



I’m driven by passion and believe in team spirit 
and motivation. I’m always committed to a 
project and work hard and engaged. Despite 
delays or changes, I know how to stay focused 
and positive. I have a can-do-attitude and take 
new tasks with enthusiasm and courage. I’m 
eager to learn and not afraid of taking on 
challenging tasks or tasks outside my remit. 
I am people-oriented, I love working / being 
with people and cooperate well with others. 
Working in the beauty industry have given me 
more awareness to the environment and I 
believe in helping others both animals and 
people. I’m honest, hardworking and flexible.

PERSONAL 
SKILLS



My passion is Graphic design, art & upcycling. 
I often enjoy blogs and websites about these 
topics , to get inspired. I live with my 
boyfriend and our 2 cats in an appartment 
at Frederiksberg. I love ”hygge”, nature and 
spending time with friends and family.

PERSONAL 
INTERESTS



VAN GOGH

I AM SEEKING
I AM STRIVING

I AM IN IT
WITH ALL MY HEART

“



PHOTOSHOT
Event for journalists
Babette Guldsmeden Hotel.
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SAY YES
HAPPY NEW YOU
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20% 
RABAT
på hele købet*

* Gælder kun i butikken i Silkeborg fredag d. 3 juni 2016. Tilbuddet gælder ikke på produktnyheder, 
donationsprodukter eller gavekort. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. 
** Tilbuddet gælder når du handler for mindst 250.kr. efter fratrukkede rabatter og kun en pr. kunde. 
Gaven gælder så længe lager haves og kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.

TILBUDDET GÆLDER FREDAG 
D. 3. JUNI FRA KL. 10-22

GAVE MED 
I KØBET: 

 
FUJI GREEN TEA

SHOWER GEL*

(VÆRDI: 60KR.)



*Rabatten gäller för dig och en vän mot uppvisande av denna flyer i The Body 
Shops butiker (ej Outlet eller Åhléns) och på webbshoppen t.o.m den 7 augusti 
2016. Vid köp av flera produkter dras rabatten från den billigaste produkten. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter, och gäller ej på 
produktnyheter, donationsprodukter eller presentkort. 

Fråga personalen för mer information.

www.thebodyshop.com
Vid köp online ange kod: TBSLOVE

kassakod: 21810

Vi är extra 
kärleksfulla 

just nu – 
kom och 

fira kärleken 
med oss! 

LÅT KÄRLEKEN
TA PLATS
PÅ EN PRODUKT FÖR DIG OCH EN VÄN*
20% RABATT



Værdi  
165kr.



VIS MIG DIN TRUTMUND

Dine læber lyver ikke!
Hvad siger dine læber om din 
personlighed? 

Få svaret ved at påføre dig din 
yndlingslæbestift fra The Body Shop® og 
sæt et forsigtigt kys i firkanten nedenfor. 
Derefter sammenligner du dine læber med 
oversigten på modsatte side.  
Husk på, omridset af dine læber har 
intet at gøre med det aftryk, de efterlader. 

NAVN:

LAV TRUTMUND OG SÆT DIT KYS HER!

Smooth Operator
Hvis dit læbeaftryk er ovalt eller rundt, 
er du gladest når alle andre også er 
glade. Du foretrækker ingen konflikter, 
ingen skænderier. Hvis der skal skabes 
fred, er du den oplagte fredsmægler. 

COLOUR CRUSH™
320
BERRY IN LOVE

COLOUR CRUSH™
315
CORAL KISS

COLOUR CRUSH™
340
BERRY ME

COLOUR CRUSH™
230
RUSH OF PINK

Glitter og glans
Er omridset af dit læbeaftryk formet 
som en diamant? så er du en funklende 
stjerne både på dit job og i dit frivillige 
arbejde. Du har masser af succes, er 
kompetent og det deler du ud af til 
andre, der har brug for en hjælpende 
hånd. 

Åbne arme
Kommer dine veninder og venner til 
dig, når de har brug for en skulder til at 
græde ud vej? Holder du af at hjælpe 
dem med at løse deres problemer?  
En fyldig overlæbe indikerer en 
omsorgsfuld personlighed. 

Kys verden
En fyldig underlæbe fortæller om 
kreativitet og stærke relationer. Du er 
sandsynligvis inden for et kunstnerisk 
fag - måske forfatter eller skuespiller. 
Dyr og børn er vilde med dig og du 
elsker dem lige så højt!

® Registered trademark of The Body Shop International Plc. ™ A trademark of The Body Shop International Plc.



DEN BEDSTE 
GAVE INDEN 
JUL…..

ALL I WANT FOR
CHRISTMAS

Forkæl den du holder af med en  
færdig pakkekalender fra The Body Shop®

Find din lokale butik på www.thebodyshop.dk

®Nature’s way to beautiful. 
Free-Card - vi har hjertet med!

freecard.dk - tlf.: 3329 0060 - free advertising postcard - all rights reserved 2011 - not for sale #4014

Forkæl den du holder af med en færdig pakkekalender fra The Body Shop®

Produkterne i pakkekalenderen indeholder mange Community Fair Trade ingre-
dienser og accessories. Derved glæder du ikke kun dig selv eller dine nærmeste, 
men også leverandører i lokalsamfund rundt omkring i verden. De får en fair pris 
for deres varer og en fast indtjening til sig selv og deres familie.

Find din lokale butik på www.thebodyshop.dk eller telefon 7025 2226

Følg os på Facebook 
Free-Card - vi har hjertet med!

freecard.dk - tlf.: 3329 0060 - free advertising postcard - all rights reserved 2011 - not for sale #3126                               

- og det gjorde 58.045 The Body Shop kunder også, da de skrev under på fire ændrings-
forslag til handlingsplanen mod menneskehandel 2011-2014. Tre forslag blev taget med 
i den nye handlingsplan, og de lovændringer vil være med til at gøre livet lidt nemmere 
for de menneskehandlede i Danmark.

HopeNow kæmper for de menneskehandlede kvinder i Danmark. Giv dem en hjælpende 
hånd i deres arbejde og køb en pin til kr. 20,- i din lokale The Body Shop. Hele overskud-
det går ubeskåret til HopeNow. 

Følg os på Facebook 

Den kinesiske pige, Rong, forlod Kina, da lokale traffickers overbeviste 
hende om, at hun ville få et bedre liv i London, og dermed ville kunne 
hjælpe sin familie økonomisk. Da hun ankom til London blev hun 
øjeblikkeligt anbragt på et bordel, tvunget til at arbejde i 19 timer i 
døgnet og blev udnyttet af omkring 7000 mænd inden det lykkedes 
hende at flygte! Hun skulle arbejde sin “gæld” af for at opnå sin frihed. 
Jeg skammer mig over, hvad de fik mig til at gøre, siger Rong efter at 
være sluppet væk fra sine mishandlere.

ECPAT International – står for End Child Prostitution, Child  
Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes. 
Organisationen er et globalt netværk bestående af uafhængige 
græsrodsbevægelser i 74 lande, der kæmper imod udnyttelse  
af børn. ECPAT er drevet af aktivister, som ofte arbejder med 
begrænsede milder. ECPAT’s aktiviteter støtter op om og beskytter 
børn, der er blevet sexhandlet samtidig med, at organisationen 
samarbejder med regeringer og beslutningstagere om at skabe 
lovændringer, der tilbyder børn større beskyttelse mod bortførelse  
og sexhandel. Den danske samarbejdspartner for ECPAT i Danmark  
er Red Barnet.

HVOrdAN FOreGÅr seXHANdel AF BØrN  
OG UNGe
Sexhandel af børn og unge er et komplekst problem, hvilket 
manifesterer sig på flere måder, afhængigt af den region eller det 
land, børnene befinder sig i. Der er 3 trin, der gør sig gældende i en 
trafficking hændelse. 

1 - rekrUtteriNG
Barnet eller det unge menneske fjernes fra sit hjem, nogle gange ved 
magtanvendelse, men de fleste gange ved at bortføreren narrer barnet 
eller dets forældre til at følge med, med lovning om et bedre liv. I nogle 
tilfælde sælger desperate forældre deres barn til en bortfører.

2 - trANsPOrt
Det er ofte farligt og meget ubehageligt for barnet at blive 
transporteret til den endelige destination. Bortføreren skjuler ofte 
barnet på meget kneben plads for at undgå, at nogen finder ud af, 
hvad der foregår. Hvis bortføreren bliver spurgt til hans relation til 
barnet, lyver han for at undgå mistanke .

3 - destiNAtiON
Ved ankomsten til den endelige destination, bliver barnet eller den 
unge ofte misbrugt, slået eller voldtaget for at underkaste sig og bliver 
derefter solgt gentagne gange. Børnene skades både mentalt og fysisk 
og er for bange eller for flove til at bede om hjælp. Hvis de prøver at 
undslippe trues de og deres familie på livet. Hvis det lykkedes dem 
at stikke af, sker det at myndighederne i det pågældende land ikke 
tilbyder dem øjeblikkelig beskyttelse, hvilket efterlader dem i en yderst 
sårbar situation.

seXHANdel
Hvis du ser noget mistænkeligt, som kunne have med bortførte  
og/eller udnyttede børn at gøre, så kontakt Red Barnets internet-
hotline på www.redbarnet.dk eller protect@ecpat.net.

FAktA Om seXHANdel AF BØrN OG UNGe
“Kit” havde ikke noget lykkeligt familieliv og flygtede fra sine 
problemer ved at surfe på nettet. I et chatrum blev han ven med  
“Ray” som kom fra en baggrund, der mindede om hans, de kunne dele 
deres oplevelser og blev hurtigt gode venner. En dag fortalte en meget 
frustreret “Ray,” at han ville stikke af og spurgte  
om “Kit” ville med ham. “Kit” var ked af livet derhjemme, og de blev 
hurtigt enige om at mødes på togstationen. På stationen besluttede  
de sig for at tage ud til kysten, hvor der var en god mulighed for at  
de begge kunne få arbejde. Om bord på toget købte “Ray” dem  
begge noget at drikke. Det er det sidste “Kit” husker fra turen.

Da han vågnede, var han lukket inde i et lille rum sammen med flere 
andre skræmte unge drenge, der alle var lænket på hænder og fødder. 
En mand kom ind i rummet med en kæp i hånden og begyndte at slå 
dem. Han skreg, at de ikke ville blive sat fri, før de hver havde tjent 
$40,000. For at betale deres gæld, skulle de arbejde i en klub, hvor de 
skulle underholde kunderne og danse i baren. Manden advarede dem 
om, at hvis de forsøgte at flygte, ville de blive slået og deres gæld ville 
stige. “Kit” blev tvunget til sexarbejde i nogle måneder, inden politiet 
ransagede klubben og reddede de misbrugte drenge. ”Kit” ville ikke 
hjem og politiet fandt derfor et værested for drenge, hvor han kunne 
bo. Nature’s way to beautiful. 

24 DA
GE -  

få en mini hi-shine 
lip treatment 20 % når du køber den 
unikke Sparkler. 
Glimmer til hud 
oG hår.

når du køber en 
limited edition
body butter

på et valgfrit 
produkt

få en
cranberry
joy hand
cream

på en valGfri Gave

få en mini hi-shine 
lip treatment 20 % når du køber den 
unikke Sparkler. 
Glimmer til hud 
oG hår.

når du køber en 
limited edition
body butter

på et valgfrit 
produkt

få en
cranberry
joy hand
cream

på en valGfri Gave

få en mini hi-shine 
lip treatment 20 % når du køber den 
unikke Sparkler. 
Glimmer til hud 
oG hår.

når du køber en 
limited edition
body butter

på et valgfrit 
produkt

få en
cranberry
joy hand
cream

på en valGfri Gave

Free-Card - vi har hjertet med!

freecard.dk - tlf.: 3329 0060 - free advertising postcard - all rights reserved 2011 - not for sale #4060

Få mere tid i julen – køb dine gaver i den nye webshop: thebodyshop.dk eller 
forkæl den du holder af med en gave fra din lokale The Body Shop®, hvor du i 
december får 20% på et valgfrit produkt, flere gode tilbud og sidst - men ikke 
mindst - juleinspiration.

Medbring kortet og få glæde af de fire gode tilbud.

Find din lokale butik på thebodyshop.dk eller telefon 7025 2226

is YOU 
– og nogle lækre produkter fra The Body Shop®

Kupon og rabat gælder på vejledende udsalgspris indtil den 31.12.11. og kan ikke kombineres med andre rabatter. 
Kuponen kan kun indløses i en af vores butikker - ikke i webshoppen.

®
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i perioden 1.-2. september 2016. Tilbuddet gælder kun én gang og gælder ikke 
velgørenhedsprodukter eller gavekort. Kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.  

20 %  
RABAT
VED KØB AF 

2 PRODUKTER*

10 %  
RABAT
VED KØB AF 
1 PRODUKT*

ENDELIG
MEDLEMSDAGE!

1. - 2. SEPTEMBER

30 % RABAT  
VED KØB AF  

3 PRODUKTER 
ELLER FLERE*

DK_CC_Days_flyer.indd   1 15/07/2016   08:06

30% 
RABAT

10% 
RABAT

20% 
RABAT

VED KØB AF 3 PRODUKTER 
- ELLER FLERE

PÅ HELE DIT KØB

VED KØB AF
1 PRODUKT

VED KØB AF
2 PRODUKTER

Følg os på         TheBodyShopDanmark |        thebodyshopdk |       thebodyshop

25 ÅR I ODENSE
The Body Shop kan i år fejre 
25 års jubilæum i Odense.

For 25 år siden blev dørene til den 
hyggelige The Body Shop butik i Kongens-
gade 2A slået op for første gang. Den 
så lidt anderledes ud dengang, men de 
stærke værdier, servicen og ønsket om 
at gøre en forskel for mennesker, dyr og 
miljø er stadig det samme. 

FAIR HANDEL FOR EN 
BEDRE VERDEN 
For The Body Shop sælger ikke kun effek-
tive og lækre produkter til krop og ansigt.  
Produkterne rækker meget længere ud. 
De er nemlig fyldt med Community Trade 
ingredienser, der er handlet til en fair pris 
hos lokalsamfund rundt om i verden, og 
som er med til at give lokalbefolkningen 
et eksistensgrundlag. Da The Body Shop 
startede det helt unikke Community Trade 
handelsprogram for 30 år siden, var 
virksomheden den første inden for fair 
handel i skønhedsbranchen, og i dag er de 
stadig de største! Så når du som kunde 
anvender et af de skønne produkter, så 
er det ikke kun din hud, der nyder godt af 
det.  Ingredienserne i produktet er også 
med til at skabe glæde hos leverandørerne 
mange tusind kilometer væk!

DEN ORIGINALE
BODY BUTTER

The Body Shop i Kongensgade deler 
jubilæumsår med den populære og 
originale Body Butter, der også så dagens 
lys i 1992. Den blev opfundet af Anita 
Roddick, stifter af The Body Shop. Navnet 
blev foreslået af Anitas datter og passer 
perfekt til det originale produkt. Hun var 
ved at smøre sig en toast og spurgte sin 
mor, hvorfor hun ikke bare kaldte sin nye 
kropscreme for Body Butter.  Det blev 
navnet på et fantastisk produkt, der ofte er 
kopieret, men aldrig overgået.

DOBBELT FEJRING
Butikken i Kongensgade kan også fejre, at 
manager Rikke Nielsen i år har 20 års jubi-
læum hos The Body Shop. Hun blev i sin tid 
udlært i butikken i Kongensgade, hvorefter 
hun i nogle år var manager for The Body 
Shop Rosengårdcentret. Men Kongensgade 
trak, og for 5 år siden var hun atter tilbage 
i de kendte rammer med sin gode service 
til glæde for de mange faste kunder. Rikke 
brænder for værdierne hos The Body Shop 
og har igennem årene stået for mange 
lokale tiltag, som både dyr og mennesker i 
området har nydt godt af.

Tv Nikkie Gramm og til højre manager Rikke Nielsen, der i år kan fejre 20 års jubilæum i The Body Shop.

50 skoler har haft direkte glæde af Community 
Trade - og har uddannet mere en 25.000 børn

The Body Shop var stiftende medlem af global 
shea aliance. den forener industriens parter med 

de samfund, som producerer sheasmør

Community Trade hjælper med at bevare 8.000 
hektar regnskov. 

ÅR

I ANLEDNING AF 25 ÅRS JUBILÆET 
VIL DER VÆRE MANGE GODE TILBUD I 
BUTIKKEN I KONGENSGADE.

Rikke og hendes kolleger står også klar til 
at give en hudplejekonsultation eller en 
mini-makeover. Er du konfi rmand eller mor 
til en, så afholder de også konfi rmand-
aftener for mødre og døtre hele foråret, 
hvor alle får en goodiebag og lagt makeup. 

The Body Shop, Kongensgade 2A, Odense, 
Tlf. 66 12 60 61, thebodyshop.dk

*Gælder t.o.m. d. 31/3 - 2/4 og kun i Kongensgade 2A

EKSTRA FORKÆLELSE

BODY BUTTER 200ML 
+ GRATIS SHOWER GEL

165,-*

 (værdi 215,-)

Følg os på         TheBodyShopDanmark |        thebodyshopdk |       thebodyshopFølg os på         TheBodyShopDanmark |        thebodyshopdk |       thebodyshopFølg os på         TheBodyShopDanmark |        thebodyshopdk |       thebodyshop

Følg os på         TheBodyShopDanmark |        thebodyshopdk |       thebodyshop
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