
	  

	  

	  
Njut av känslan av smidig sommarhud med nya NIVEA In-

Shower Q10 Firming Body Lotion – den första lotionen för 

fastare hud som aktiveras med varmt vatten. Huden 

känns smidigare och fastare och själva applikationen 

görs enkelt direkt i duschen.  

 

En undersökning* visar att endast 30 % av kvinnor återfuktar 

huden varje dag, och de som inte gör det nämner tidsbrist som en 

vanlig orsak. Efter omfattande forskning kan NIVEA nu presentera 

en lösning: NIVEA In-Shower Q10 Firming Body Lotion är perfekt för 

kvinnor som älskar känslan av fast och smidig hud men saknar 

tiden att smörja in sig efter duschen.  

 

Produktens innovativa formula kombinerar hudens egen coenzym 

Q10 med mentol för en uppfräschande och effektiv kroppslotion 

som absorberas på djupet och ger en kylande känsla – perfekt 

efter en lång dag på stranden. Lotionen innehåller unika Q10-

pärlor som bokstavligen smälter in i huden och små massagekorn som tar bort döda 

hudceller och underlättar för Q10-pärlorna att ge effekt.   

 

Conenzymen Q10 är en viktig del av kroppens energiproduktion och hjälper till att 

skydda huden mot oxidativ stress. När huden åldras minskar nivåerna av Q10 vilket till 

slut leder till slappare hud. NIVEA In-Shower Q10 Firming Body Lotion hjälper till att fylla på 

kroppens Q10-nivåer, skapa nya hudceller och förbättra hudens utseende.  

 

- Nya NIVEA in-Shower Q10 Firming Body Lotion ger huden en lätt massage, tar 

skonsamt bort döda hudceller och lämnar en känsla av smidig och fast hud. Den är 

den optimala lösningen för fastare hud när tiden är knapp, säger Sabine Schultz, 

produktutvecklare på NIVEA Q10 

 

Forskare från NIVEA var bland de första att utforska Q10 som ingrediens inom hudvård 

och 1998 släpptes en av världens första Q10-produkter då NIVEAs kropp- och 

ansiktsvårdssortiment lanserades.  

 

 

Smidig sommarhud på nolltid – NIVEA lanserar nya  

In-Shower Q10 Firming Body Lotion  
	   	  



	  

	  

Hur används NIVEA In-Shower Q10 Firming Body Lotion? 

NIVEA In-Shower Q10 Firming Body Lotion är som ett balsam för huden, och används i 

fyra enkla steg:  

 

 

-   

-  Tvätta kroppen med din vanliga duschcreme. 

 

Massera in In-Shower Body Lotion på fuktig hud, fortfarande i duschen. Känn 

den milda massageeffekten samt hur formulan med Q10 pärlor arbetar på din 

hud.  

 

-  

 Skölj av med varmt vatten. Ger en kylande känsla och gör att huden känns 

fastare. 

 

-   

-  Torka dig och du är klar att klä på dig.  

 

Rekommenderat cirkapris för NIVEA In-Shower Q10 Firming Body Lotion (250 ml) är 75 SEK. 

Produkten finns redan nu i fackhandeln och i dagligvaruhandeln från maj 2015.  

 

För mer information om NIVEA, vänligen kontakta Prat PR: 

matilda.danielsson@prat.se, 073 646 30 95 

 

För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: 

http://www.bdfpibank.com 

Användarnamn: Svenskpress, Lösenord: Bdfbilder 

 

Om Beiersdorf AG 

Beiersdorf AG är en ledande leverantör av innovativa och högkvalitativa 

hudvårdsprodukter och har över 130 års erfarenhet inom detta marknadssegment. Det 

Hamburg- baserade företaget har över 16 500 anställda världen över och är noterat på 

DAX, det tyska aktieindexet. Beiersdorf uppnådde en försäljning på €6,1 miljarder under 

räkenskapsåret 2013. NIVEA, världens ledande hudvårdsmärke**, är en hörnsten i 

företagets varumärkesportfölj, vilket också innehåller märken som Eucerin, La Prairie, 

Labello och Hansaplast. Beiersdorfs helägda dotterbolag tesa SE, en annan globalt 

ledande tillverkare inom sitt område, levererar självhäftande produkter och 

systemlösningar för industrin, hantverksföretag och konsumenter.   

*GfK, Users & Attitude Body, 2010 

 

**Euromonitor International Ltd, NIVEA med paraplyvarumärken i kategorierna Body 

Care, Face Care och Hand Care (värde i detaljhandeln), 2013 
 


