ALTERNA HAIRCARE OFFENTLIGGÖR KATIE HOLMES SOM
GLOBAL TALESPERSON OCH DELÄGARE
New York, NY (22 januari, 2013) – Alterna Haircare
offentliggjorde idag sitt officiella samarbete med
skådespelerskan och entreprenören Katie Holmes som
delägare och som företagets första kända talesperson.
"Katie inspirerade oss genom att utvecklas från en
skådespelerska till en mångfacetterad artist, designer och
stilikon", säger Joan Malloy, VD /koncernchef för Alterna
Haircare. "Alterna har varit hårvårdens "bäst bevarade
hemlighet" i många år, men det är på väg att ändras. Vi är
övertygade om att med Katies naturliga skönhet, vackra hår
och kreativa talang kan skapa ännu mer medvetenhet om
Alternas innovativa produkter."
Grundat 1997 och nu ägt av TSG Consumer Partners Alterna är erkänt av skönhetsindustrins elit för sina
banbrytande och professionella formulas som är fria från
starka kemikalier och tillverkade på hållbara och ekologiska
ingredienser.
"Jag är mycket stolt över att vara en del av företaget - inte bara för att produkterna är otroliga, men också
eftersom deras "tillgängliga lyx" och" fri från”-filosofi tilltalar mig säger Katie. "Jag älskar att Alterna använder
sig av naturliga och ekologiska ingredienser och håller sig borta från starka kemikalier så som sulfater och
parabener. Det är bra för mitt hår och det är bra för jorden, så det känns bra att använda det”.
"På många sätt är Katie den personifierade symbolen för skönhet- och hälsomedvetna, stilrena och noggranna
konsumenter som vi hoppas nå ut till", säger Malloy. "Vi är så lyckligt lottade att kunna ta del av hennes
perspektiv - inte bara kreativt, men som en driftig professionell person, mamma och kvinna på väg framåt.”
Konsumenter genom hela Europa och Mellanöstern kommer att få sin första inblick i samarbetet i och med
den integrerade marknadsföringskampanjen "förvandling efter bara en användning" under våren 2013.
Kampanjen kommer att visas i skönhets, livsstils och salonghandels publiceringar.
"När jag först använde Alterna, visste jag att det var något speciellt med deras produkter tack vare av hur
mycket friskare, glansigare och mjukare mitt hår såg ut och kändes efter bara en användning", säger Katie.
"Om jag var tvungen att välja ett ord som beskriver vad som händer med mitt hår när jag använder Alterna,
skulle det vara förvandling."
Vad det gäller chansen för framtida kreativa och nya produktsamarbeten mellan Holmes och varumärket,
säger Malloy, "Håll ögonen öppna! Katie är nu en del av familjen, och med ett så pass bra samarbete som detta
finns det inga gränser. "
Alternas produkter finns på exklusiva salonger. För mer information om Alternas samarbetet med Katie
Holmes och märkets nya lanseringar, besök www.alternahaircare.com
Om Alterna Haircare Alterna Haircare har varit en pionjär inom kategorin lyxig hårvård och har med sina innovativa produkter satt
branschstandarden sedan 1997. Med ett rykte byggt på kompetens, innovativa ingredienser och resultatdrivna
formulas definierar Alterna lyxig hårvård och fortsätter att efterfrågas av salongstylister och skönhetsartister
över hela världen.

Om TSG Consumer Partners TSG Consumer Partners är en ledande strategisk kapitalinvesterare inom konsumentvarumärken med hög
tillväxt. Före detta och nuvarande representativa partnerföretag inkluderar Alterna, Rebecca Minkoff,
Vitaminwater, Smashbox Cosmetics, Muscle Milk, PopChips, Pureology, Alexis Bittar, Smart Balans och Yard
House.
För mer information, produkter och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
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