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Väldoftande duschkräm och mjukgörande lotion, i ett 
 
- Barnängens nya hudvårdsserie gör det enkelt att hålla huden återfuktad 
 

Enligt en färsk undersökning söker över 70 procent av Sveriges kvinnor efter en 

rengöringsprodukt med fuktgivande egenskaper*. Barnängen har tagit fasta på det 

och lanserar nu hudvårdserien Shower + Lotion, en 2-i-1-lösning med både duschkräm 

och lotion i samma produkt. För första gången är det möjligt att rengöra och vårda 

huden med riktig body lotion, utan att du behöver kliva ut ur duschen. 

 

– Det är viktigt att dagligen använda en återfuktande produkt som är vårdande eftersom 

den stärker hudens naturliga motståndskraft. Det är framför allt viktigt efter att huden 

varit i kontakt med vatten som har en uttorkande effekt, säger Eva Peuravaara, 

auktoriserad hudterapeut.  

 

Mer än 50 procent av svenska kvinnor anser sig ha torr till mycket torr hud, men trots det 

smörjer bara en av tre in sig dagligen. Barnängens nya serie Shower + Lotion är perfekt för 

de som har ont om tid eller ofta glömmer bort att smörja in sig efter duschen. Den extra 

vårdande duschformulan rengör huden på djupet samtidigt som lotionen i formulan återfuktar 

huden och tar duschupplevelsen till nästa nivå. Den nya serien består av två produkter för 

normal till torr hud med en mild doft av antingen granatäpple eller avokado, samt en variant 

för torr hud med doft av passionsfrukt.  

 

- De flesta kvinnor är medvetna om fördelarna med att smörja in sig. Trots det kan 

olika faktorer leda till att de missar just det momentet efter en dusch. Det är något vi 

haft i åtanke när vi utvecklat Barnängens nya serie Shower + Lotion. Nu är det 

enklare än någonsin att återfukta huden under en skön dusch, säger Caroline 

Perman, produktchef för Barnängen. 

 

Barnängen Shower + Lotion används på samma sätt som en vanlig duschkräm. För att få 

maximalt vårdande effekt bör produkten appliceras över hela kroppen innan den sköljs av. 

 



 
 

 

 

 

 

 
Henkel är ett globalt företag med marknadsledande varumärken som Schwarzkopf, 
Barnängen, Loctite och Pattex. Henkel är verksamt i hela världen med välkända 
varumärken och teknologier inom tre affärsområden: tvätt och rengöringsmedel; 
kosmetik och hygienartiklar; lim, tätning och ytbehandling. Henkel har omkring 47 000 
anställda och rapporterade en försäljning på 15 605 miljoner euro och ett justerat 
rörelseresultat på 2 029 miljoner euro för räkenskapsåret 2011. Henkels preferensaktier 
ingår i det tyska börsindexet DAX och företaget rankas bland Fortune Global 500. 
Henkel Norden har 440 medarbetare i de fyra nordiska länderna och omsatte 196 
miljoner euro under 2011.  

 

 

 Barnängen Shower + Lotion består av totalt tre produkter på 250 ml och har ett ca 

pris från 25 kr. Finns tillgänglig i dagligvaruhandeln från maj. 

 Barnängen Soap + Lotion som lanseras samtidigt är en vårdande handtvål berikad 

med lotion och med en mild doft av granatäpple. Innehåller 250 ml och har ett ca pris 

från 24 kr. Finns tillgänglig i dagligvaruhandeln från maj. 
 

*Källa: GFK Beauty Care 2013, telefonintervjuer med 1 000 svenska kvinnor 

 

 

För mer information och produkttester, kontakta:     

Tarik Belqaid, Nordic PR Manager  

Henkel Beauty Care      

Tel direkt: 010-480 77 14 

Tel mobil: 073-045 89 01     

E-post: tarik.belqaid@henkel.com 

www.barnangen.se 

www.facebook.com/barnangen 

 

För högupplösta bilder, kontakta: 

Susanna Salomon, Spotlight PR 

Tel mobil: 070-333 92 76 

E-post: susanna.salomon@spotlightpr.se 


