
 
Effektiva solprodukter skyddar ansiktet både från solens skadliga strålar och ålderstecken. Men 
många använder samma produkt till ansiktet som till kroppen, vilket kan ge en kladdig känsla. 
Därför släpps nu NIVEA Sun UV Face, en serie solcremer som är specialanpassade för ansiktet. 

  
 

  

 
Lunch i parken, en dag på stranden eller en långpromenad i stan: solens varma strålar mot huden ger 
nästan alltid en känsla av välbehag. Men många missar att ta hand om huden i ansiktet på rätt sätt 
och 69 procent av svenskarna medger att de använt samma solskyddsprodukt till ansiktet som till 
kroppen*. För att slippa den kladdiga och oljiga känslan som kroppsprodukter ger på tunnare hud 
lanserar nu NIVEA SUN UV Face – produkter som skyddar ansiktets känsliga hudlager mot solens 
strålar.  
 

– Ansiktets överhud är tunnare och känsligare än kroppshuden och den är dessutom mer 
individuell - vissa tenderar att få mycket oljig hud, andra drabbas av torr hud. Dessa faktorer 
kan i kombination med sol orsaka för tidigt åldrande av huden och kan göra vår ansiktshud 
mer benägen att få pigmenteringsstörningar än huden på kroppen, förklarar Dr. Dominik 
Göddertz, Lab Manager för NIVEA SUN.  

 
Nya NIVEA SUN UV Face-serien består av två produkter: 

• NIVEA SUN UV Face Anti-Age & Anti-Pigments som motverkar tidigt åldrande av huden och 
pigmentfläckar genom att skydda ansiktet mot solskador och innehåller bland annat Q10. 
Produkten ger en lätt känsla, doftar fräscht och lämnar huden utan vita rester. Tillgänglig i 
SPF30 och SPF50.  

• NIVEA SUN UV Face Shine Control ger omedelbart och pålitligt solskydd med en formula 
som absorberar överflödig olja från hudens yta. Cremen känns lätt och kladdfri. Den 
återfuktande formulan med naturligt härledda antioxidanter har en härlig, mild doft och en 
mattande effekt vilket gör att produkten även passar bra under make up. Tillgänglig i SPF30.  

 
 
 

Nya NIVEA SUN UV Face skyddar ansiktet från solskador och för tidigt 
åldrande - utan att kladda 

 



Fler nyheter för hela familjen 
Förra årets revolution adderas till ytterligare NIVEA SUN produkter! NIVEA SUN Anti Stains, formulan 
som minskar intensiteten i solskyddsfläckar på kläderna, läggs nu också till i NIVEA SUN Kids roll-on 
och NIVEA SUN Protect & Bronze. 
 
Rekommenderade cirkapriser i butik:   
 
NIVEA SUN UV Face Anti-Age & Anti-Pigments SPF 30, 50ml - 106 kr 
NIVEA SUN UV Face Anti-Age & Anti-Pigments SPF 50, 50ml - 122 kr  
NIVEA SUN UV Face Shine Control SPF 30, 50ml - 106 kr 

NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Lotion SPF6, SPF10, SPF15, SPF20, SPF30 - från 87 kr 
NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Spray SPF15, SPF30 - från 131 kr 
NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Roll-On SPF30  - 80 kr 
NIVEA SUN Protect & Bronze Anti-Stains Oil SPF20, SPF30 - från 144 kr 
NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Trigger Spray SPF30 - 189 kr 
NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Kids Lotion SPF30 - 142 kr 
NIVEA SUN Protect & Moisture Anti-Stains Kids Roll-On SPF30 - 80 kr 
NIVEA SUN  Protect & Moisture Kids Tube SPF30 - 137 kr 

Produkterna finns i butik från vecka 7 2018. 

För mer information om NIVEA, besök: 
www.NIVEA.se  
https://www.facebook.com/NIVEAsverige   
@NIVEAsverige  
 
Pressbilder 
För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: http://www.bdfpibank.com 
Användarnamn: Svenskpress, Lösenord: Password1 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Filippa Lundqvist, M: 073 632 14 62, E: filippa.lundqvist@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.  
 
*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under 
perioden 21–23 mars 2017 har sammanlagt 1010 intervjuer via internet genomförts med män och 
kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Frågan var: ”Har du någon gång använt samma solskyddsprodukt 
till ansiktet som till kroppen när du ska smörja in dig?”  
 
**Euromonitor International Ltd, NIVEA med paraplyvarumärken i kategorierna Body Care, Face 
Care och Hand Care (värde i detaljhandeln), 2014 


