
 

 

Sveriges bästsäljande deo nu ännu bättre  

En pålitlig deodorant kan underlätta i en stressig vardag – men hur vet man att den håller måttet? 
Efter omfattande tester nylanseras nu Sveriges bästsäljande deodorant1 NIVEA Dry med en 
uppdaterad formula och en helt ny doft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forskning2 visar att även om produkter lovar att skydda i ett visst antal timmar så tror användarna 
inte riktigt på att deodoranten kommer att hålla så länge i verkligheten. NIVEA tog det som en 
utmaning, lämnade labbet och använde en helt ny teknologi som gjorde att deodoranterna kunde 
testas i den tuffaste miljön av alla: det verkliga livet. Särskilt framtagna Smart Sweat Tracking Shirts 
mätte kroppstemperatur, rörelse och svettmängd, och överförde datan till ett moln där forskarna 
kunde se hur, när och hur mycket vi svettas under dagen. På så sätt kunde man testa formulans 
effektivitet där livet händer, med vanliga män och kvinnor i vardagen.   

Produkterna i NIVEA Dry-serien finns i varianterna NIVEA Dry Comfort, NIVEA MEN Dry Impact och 
nyheterna NIVEA Dry Fresh och NIVEA MEN Dry Fresh. Formulan innehåller bland annat en hög 
koncentation av två aktiva antiperspiranter som motverkar svett och svettdoft effektivt samt håller 
huden under armarna fräsch och skyddad i upp till hela 48 timmar.  

Produkterna finns i butik från vecka 19 och rekommenderade cirkapriser i fackhandeln är: 

• NIVEA Dry Comfort Roll-on, 35 kr  

• NIVEA Dry Comfort Spray, 150 ml, 39 kr 

                                                             
1 Källa: Nielsen ScanTrack  

2 Källa: Mintel 2017, 02, The Future of Deodorants, Shave, Depilatories. 2017, Base: Internet users 16+ who wear 
deodorant/antiperspirants (France 911; Germany 950; Italy 969; Spain 959).  
 



• NIVEA Dry Fresh Roll-on, 35 kr  

• NIVEA Dry Fresh Spray, 150 ml, 39 kr 

• NIVEA MEN Dry Impact Roll-on, 35 kr 

• NIVEA MEN Dry Impact Spray, 150 ml, 39 kr 

• NIVEA MEN Fresh Roll-on, 35 kr  

• NIVEA MEN Fresh Spray, 150 ml, 39 kr 

 
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.  
 
*Euromonitor International Ltd, NIVEA med paraplyvarumärken i kategorierna Body Care, Face Care 
och Hand Care (värde i detaljhandeln), 2014 


