
	

 

Två NIVEA-nyheter är nominerade i Swedish Beauty and Cosmetic 

Awards. Det är NIVEA CELLular Perfect Skin Skin-Perfecting Fluid som kan 

vinna Årets Ansiktsbas under 300 kr och duschmoussen Silk Mousse som 

kan ta hem Årets Hygienprodukt-kategorin. Produkterna har nominerats 

av en namnkunnig jury och vinnarna avslöjas den 20 april .   

NIVEA CELLular Perfect Skin Skin-

Perfecting Fluid är en ansiktsbas som 

anpassar sig efter hudtonen och tillför 

omedelbar lyster och fräschör. Den 

innehåller pigment, magnoliaextrakt 

och lumicinol vilket aktivt minskar 

pigmentfläckar, ger en jämnare 

hudton och synbart reducerade rynkor 

vid regelbunden användning.  

 

NIVEA Silk Mousse Creme Care är en 

duschcreme i mousseformat som tillför 

en känsla av lyx – den silkeslena 

känslan varar långt efter att man har 

stigit ur duschen. Den innehåller 

exklusivt silkesextrakt som är djupt 

mjukgörande, återfuktande och 

verkar dessutom för att skydda 

hudens naturliga fuktbalans.  

 
  

Swedish Beauty & Cosmetics Awards är Sveriges enda oberoende tävling för 

skönhet och hudvårdsprodukter och arrangeras av Kosmetik- och hygienföretagen. 

De nominerade produkterna har utsetts av en jury bestående av åtta 

branschkunniga personer från Sveriges skönhetsvärld.  

 

NIVEA CELLular Perfect Skin Skin-Perfecting Fluid finns att köpa på Åhléns och 

rekommenderat cirkapris är 229 kr. NIVEA Silk Mousse Creme Care finns att köpa i 

fackhandeln och dagligvaruhandeln. Rekommenderat cirkapris är 50 kr.  

 

För mer information och produktprover, vänligen kontakta:  

Rebecca Wenngren, M: 073 984 8948, E: rebecca.wenngren@prat.se 

 

För mer information om NIVEA, besök: 

www.NIVEA.se  

Nyheter från NIVEA nominerade i Swedish Beauty & 

Cosmetics Awards 	



	

https://www.facebook.com/NIVEAsverige   

@NIVEAsverige  

 

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 


