
	

	

 
Micellärt vatten är sedan länge en favorit hos proffsen, och vecka 19 lanseras nya NIVEA MicellAIR 
Cleansing Water med en formula som rengör effektivt samtidigt som huden får andras. NIVEA MicellAIR 
Cleansing Water, som rekommenderas av professionella makeupartister1, tar skonsamt bort make-up 
utan att lämna kvar några produktrester och ger en fräsch återfuktad känsla.  
 
Modeller, makeupartister och andra beautyjunkies har länge haft micellärt vatten som en 
favoritprodukt. Rengöringsvattnet innehåller molekyler som likt magneter drar till sig smuts 
så att huden rengörs effektivt utan att torkas ut. Med några lätta drag med en bomullspad 
blir ansiktet rent från make-up och orenheter som samlats på huden. Produkten passar lika 
bra att använda på morgonen som efter festen eller för att fräscha upp mellan aktiviteter 
under dagen.   
 
Många användare av liknande produkter upplever att de lämnar kvar en ”film” på huden 
även efter rengöring. Det här problemet löser NIVEA MicellAIR Cleansing Water genom en 
formula som inte lämnar några produktrester på huden2. Resultatet är en hud som får 
andas och en ren, fräsch och återfuktad känsla. NIVEA MicellAIR Cleansing Water passar för 
alla hudtyper men är speciellt anpassad för känslig hud.  
 

– Grunden för en bra makeup är utan tvekan en välmående hud. För att kunna uppnå 
ett jämnt, vackert och naturligt resultat är det viktigt att ta hand om huden 
ordentligt! NIVEA MicellAIR är enkel att använda och rengör utan att lämna några 
produktrester efter sig. Den kan användas både under den dagliga hudvårdsrutinen 
samt till att effektivt korrigera makeup-misstag, säger Sarah Grundén, makeup-artist för NIVEA 
MicellAIR.  

 
NIVEA MicellAIR Cleansing Water kommer i två storlekar och finns att köpa från vecka 19 i 
dagligvaruhandeln. Rekommenderat cirkapris är 44 kr för 200 ml och 64 kr för 400 ml.  
 
För mer information om NIVEA: 
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  
 

																																																								
1 *Källa: Marketing Sciences Unlimited, 9 out of 10 make-up artists would recommend the NIVEA cleansing range, Base: n=100 make-up artists 
2 84% av kvinnor håller med om att produkten inte lämnar rester på huden. Test med 70 kvinnor i en vecka. 

 
Makeupartisternas favorit: nya NIVEA MicellAIR Cleansing Water  

  
 



	

	

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 
hudvårdsmärke3, är en hörnsten i företagets varumärkesportfölj.  
 

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


