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Den	  populära	  doften	  av	  klassiska	  NIVEA	  Creme	  	  

NIVEA	  lanserar	  duschkräm	  med	  ikonisk	  doft	  
	  
Nästan	  alla	  känner	  till	  den	  berömda	  NIVEA	  Creme	  i	  blå	  plåtburk	  som	  med	  sin	  unika	  doft	  väcker	  varma	  
minnen	  hos	  många	  människor.	  NIVEA	  lanserar	  i	  januari	  2014	  NIVEA	  Crème	  Care	  Shower	  Cream,	  den	  
första	  duschkrämen	  med	  den	  ikoniska	  doften	  av	  NIVEA	  Creme.	  	  
	  
NIVEA-‐krämen	  i	  blå	  burk	  finns	  i	  nästan	  alla	  hem	  och	  är	  idag	  världens	  mest	  sålda	  
hudkräm.	  Nu	  lanserar	  NIVEA	  Crème	  Care	  Shower	  Cream,	  en	  duschkräm	  med	  den	  
välbekanta	  och	  omtyckta	  doften	  av	  krämen	  i	  den	  blå	  burken.	  Den	  intensivt,	  
återfuktande	  duschkrämen	  innehåller	  samma	  unika	  ämnen	  som	  NIVEA	  Creme;	  pro	  
vitamin	  B5,	  vårdande	  oljor	  och	  Hydra	  IQ,	  som	  ger	  en	  fräsch,	  ren	  och	  återfuktande	  
känsla	  som	  varar	  även	  efter	  duschen.	  

NIVEA	  Crème	  Care	  Shower	  Cream	  lanseras	  i	  januari	  2014.	  Rekommenderat	  
cirkapris:	  35	  SEK	  för	  250	  ml.	  
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Om	  NIVEA	  

Sedan	  över	  100	  år	  erbjuder	  NIVEA	  pålitliga	  och	  högkvalitativa	  produkter	  från	  generation	  till	  generation	  och	  under	  
årens	  lopp	  har	  NIVEA	  samlat	  en	  gedigen	  expertis	  inom	  hudvård.	  Varje	  år	  säljs	  över	  1,5	  miljoner	  NIVEA	  Creme	  i	  blå	  
burk,	  världens	  mest	  sålda	  hudkräm	  som	  har	  blivit	  en	  ikon	  inom	  hudvård.	  Sedan	  1911	  räknas	  den	  snövita	  krämen	  som	  
ursprunget	  till	  all	  modern	  hudvård.	  Genom	  att	  kontinuerligt	  utveckla	  innovativa	  produkter	  kan	  NIVEA	  möta	  behov	  och	  
önskemål	  hos	  en	  bred	  målgrupp,	  varje	  dag	  och	  över	  hela	  världen.	  För	  mer	  information,	  besök	  www.nivea.se.	  	  

Om	  NIVEA	  Creme	  

En	  stor	  del	  av	  charmen	  med	  NIVEA	  Creme	  sitter	  i	  doften.	  Den	  diskreta	  och	  milda	  parfymoljan	  har	  blivit	  en	  klassiker	  
bland	  krämdofter.	  Blandningen	  av	  citrusinslag	  hos	  bergamott	  och	  apelsin	  ger	  en	  fräsch	  doft	  som	  rundas	  av	  med	  toner	  
av	  lavendel,	  ros,	  syrén	  och	  liljekonvalj.	  	  


