
 

En av tre (33 %) kvinnor använder tvål och vatten för att rengöra 

ansiktet
i
.  Samtidigt l ider fyra av tio kvinnor av torr hud

ii
.  En effektiv 

och skonsam rengöringsrutin kan lösa problemet, och nu utökar 

NIVEA sin Creme Care Cleansing-serie med ytterligare en produkt: 

NIVEA Creme Care Facial Cleansing Milk.  

NIVEA Creme Care Cleansing-serien, med doften av den 

klassiska NIVEA Creme, består av produkter som både 

rengör effektivt och skonsamt. Huden känns ren, mjuk och 

återfuktad.  

Nu får NIVEA Creme Care Cleansing-familjen tillökning i form 

av en rengöringsmjölk med djupt vårdande ingredienser:   

• Eucerit, en naturlig ingrediens patenterad av 

Beiersdorf. Den är känd för sina återfuktande 

egenskaper och hjälper till att stärka hudens eget 

försvar.  

• Panthenol, som motverkar irritation och hjälper huden att återhämta 

och återfukta sig.   

• Den unika doften av NIVEA Creme samt en speciellt utvecklad 

rengöringsformula med högeffektiva oljor som ger en känsla av renhet 

på ett mycket skonsamt sätt.  

 

NIVEA Creme Care Facial Milk passar alla hudtyper och är enkel att använda – 

applicera rengöringsmjölken på en bomullsspad och svep över ansiktet, Den 

kan användas både morgon och kväll, och är extra passande när du vill 

rengöra din hud efter en lång dag på jobbet eller ute på stan.  

Produkten finns på Åhléns, och i dagligvaruhandeln från vecka 42. 

Rekommenderat cirkapris är 65 kr för 200 ml.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ny rengöringsmjölk från NIVEA: skonsamt 

vårdande med ikonisk doft  

	



 

 

 

NIVEA Creme Care Cleansing-serien innehåller även NIVEA Creme Care Facial 

Cleansing Cream Wash (rek. cirkapris 65 kr), en rengörande och vårdande 

creme som används med vatten, t.ex. i duschen. Den kan användas både 

morgon och kväll och är extra passande när du har kort om tid. Slutligen finns 

Creme Care Facial Cleansing Wipes (rek. cirkapris 50 kr för 25 st), perfekta för 

rengöring innan eller efter träningen eller när du är på resande fot.  

 

För mer information om NIVEA, besök: 

www.NIVEA.se  

https://www.facebook.com/NIVEAsverige   

@NIVEAsverige  
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Matilda Danielsson, M: 073 646 3095, E: matilda.danielsson@prat.se 

 

Om Beiersdorf  

Beiersdorf har levererat innovativa produkter av högsta kvalitet i över 130 

år. Företaget har över 17 000 anställda världen över och uppnådde en 

försäljning på €6,7 miljarder under 2015. NIVEA, världens ledande 

hudvårdsmärke*, är en hörnsten i företagets varumärkesportfölj. 

*Euromonitor International Ltd, NIVEA med paraplyvarumärken i kategorierna 

Body Care, Face Care och Hand Care (värde i detaljhandeln), 2014 

 

																																																													
i	YouGov, Sverige, 2012.	
ii	Kvalitativ studie om rengöring, Sverige 2014.	


