PRESSEMEDDELELSE
April 2016

Alle vil med på bølgen!
Sundhedsbevidste forbrugere er både mænd og kvinder, og Zenz Organic Styling Paste Pure no. 06
har netop vundet prisen som ’Bedste hudvenlige produkt til mænd’ ved AllergyAward 2016.

Vores prisvindende stylingpaste er både svane- og allergimærket og tidligere blevet kåret som
’Årets Produkt’ ved Danish Beauty Award. Produktet, der er baseret på vand og naturlige plejende
ingredienser, indeholder ikke parfume og tager derfor hensyn til sundhed, allergi og miljø. Det kan
bruges i både vådt og tørt hår og giver håret struktur, fugt og volumen. ”Nem styling uden duft.
Elsker at mit hår ikke skal kæmpe mod min parfume” udtaler en af dommerne ved AllergyAward om
det prisvindende stylingprodukt.

AllergyAward
AllergyAward er en international årlig prisuddeling, der netop er afholdt af AllergyCertified med
over 100 indstillede danske og udenlandske produkter i seks forskellige kategorier. Produkter der
bærer allergimærket AllergyCertified er produkter, som forbrugerne kan anvende uden at risikere
at udvikle hudallergi. De indeholder f.eks. ingen parfume og allergene konserveringsmidler. Ifølge
Lene Stiil, CEO hos AllergyCertified er interessen for at forebygge hudallergi stigende - både hos
producenter og forbrugere verden over.

Komplet allergimærket serie
Zenz Organic Pure-serien omfatter i alt 8 produkter, der alle bærer allergimærket og henvender sig
til den moderne forbruger - mand som kvinde - der har fokus på sundhed og velvære. Vi ønsker
med serien at give bevidste forbrugere et sundere alternativ, hvis man vil undgå allergi eller
parfumeallergi. Foruden stylingpaste, var også Zenz Organic Shampoo Pure no. 01 nomineret ved
AllergyAward som ’Bedste hudvenlige produkt valgt af forbrugerne’ ligesom vores hårkur Zenz
Organic Treatment Pure no. 03 er blevet nomineret som ’Årets Care & Protect Pris’ ved dette års
Danish Beauty Award.
Vejl. udsalgspris for stylingpaste er kr. 186,- og Zenz Organic produkter forhandles af Magasin,
udvalgte frisører samt i zenzshop.dk
Læs mere om produkterne på zenzorganic.com
Kontakt DanHair på tlf. 55 37 00 76 for anvisning af nærmeste forhandler.
ZENZ ORGANIC PURE-SERIEN, vejl. udsalgspriser kr. 144-299,Zenz Organic Shampoo Pure no. 01 - Nomineret AllergyAward 2016
Zenz Organic Conditioner Pure no. 02
Zenz Organic Treatment Pure no. 03 - Nomineret Danish Beauty Award 2016
Zenz Organic Styling Paste Pure no. 06 - Vinder AllergyAward 2016
Zenz Organic Styling Wax Pure no. 09
Zenz Finishing Hair Spray Pure no. 88
Zenz Copenhagen Hair Powder Pure no. 89
Zenz Organic Oil Treatment Pure no. 97
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