
	  

ÅTERUPPTÄCK ÄLSKADE FAVORITER FRÅN NIVEA TILL 

MORS DAG  

 

En lyxig ansiktscreme, vårdande handcreme eller stress-säker deodorant? 

Snart är det Mors Dag (31 maj) och visst är mamma värd något särskilt på 

sin dag. NIVEA har klassikerna som passar l ika bra som present som til l  dig 

själv inför sommaren.  

 

LYXIGT ÅTERFUKTANDE DAGCREME  

Skäm bort huden med lyxiga och intensivt återfuktande NIVEA CELLular Anti-Age Day 

Creme. Formulan verkar för att effektivisera hudens egen förnyelseprocess och smälter 

mjukt in i huden vilket gör den lätt att applicera. I serien ingår även en nattcreme, 

ögoncreme och serum som alla verkar för att förnya och återfukta huden så att den 

känns silkeslen. Underbart lyxig creme för mamma!  

MJUKA HÄNDER I SOMMAR 

Ge händerna den vård de behöver med NIVEA Q10 Plus Anti-Age Hand Cream. Med sin 

lätta och smidiga förpackning är den perfekt att ha i strand- eller handväskan i 

sommar, och formulan motverkar synliga ålderstecken. Co-enzymen Q10 finns naturligt i 

kroppen men produktionen minskar med åldern, vilket gör NIVEA Q10 Plus Anti-Age 

Hand Cream till ett perfekt val för ungdomliga och mjuka händer. 

MJUKGÖRANDE KROPPSVÅRD 

En vårdande body lotion är ett måste under årets varmaste månader. NIVEAs vårdande 

kroppslotioner finns för alla hudtyper och håller kroppen återfuktad i 24 timmar.  

Prova bästsäljaren NIVEA Nourishing Body Milk med mandelolja som förstärker hudens 

naturliga skyddande lager och Hydra IQ, en ingrediens som är vetenskapligt bevisad att 

stimulera aquaporiner, hudens naturliga vätskekanaler. 

Eller testa NIVEA Express Hydration Body Lotion - en ljuvlig kroppslotion som passar dem 

som behöver en snabbt absorberande lotion för att återfukta huden. Perfekt efter en 

fartfylld dag i solen! Formulan har en lätt konsistens och innehåller havsmineraler och 

en doft av blå lotus.  

  

 
 

 



	  

SLAPPNA AV MED STRESS PROTECT 

Stressiga situationer är vardagsmat för de flesta föräldrar, och att behöva oroa sig över 

obehaglig kroppslukt eller fläckar underlättar knappast. Testa NIVEA Stress Protect, som 

är speciellt utvecklad för att skydda mot den speciella typ av svett som kan uppstå 

under stress. 

Stress-svett sätter in snabbare än vanlig svett och luktar ofta starkare. Förutom ett 48-

timmars skydd mot svett från värme eller fysisk ansträngning tacklar därför NIVEA 

Stress Protect även den svett som uppstår i stressiga stunder.  

Formulan innehåller zinkkomplex – för att skydda mot ovälkommen svett, och även 

avokadoolja som vårdar den känsliga huden under armen. 

Rekommenderade cirkapriser:  

• NIVEA Anti Age Q10Plus Hand Cream 100 ml, 50 kr 

• NIVEA CELLular Anti-Age Day Creme 50 ml, 185 kr 

• NIVEA Nourishing Body Milk 250 ml, 55 kr 

• NIVEA Express Hydration Body Lotion 250 ml, 55 kr 

• NIVEA Stress Protect roll-on 50 ml, 35 kr 

För mer information om NIVEA besök www.nivea.se.   

För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: 

http://www.bdfpibank.com 

Användarnamn: Svenskpress, Lösenord: Bdfbilder 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Matilda Danielsson, presskontakt Prat PR, M: 073 646 3095, E: matilda.danielsson@prat.se 

 

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 

hudcreme som har blivit en ikon inom hudvård. Sedan år 1911 räknas den snövita 

cremen 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.  


