
	  

 
Huden är ömtålig och behöver daglig vård, men det är lätt att 

glömma bort det känsliga området under armarna. Nu lanseras nya 

NIVEA Protect & Care Anti-Perspirant som kombinerar effektivt skydd 

med vårdande ingredienser för att undvika irritation, och har doften 

av den klassiska NIVEA Creme.  

 

Huden under armarna göms ofta under lager av kläder 

och utsätts för besvärande behandlingar som vaxning 

eller rakning.  Nya NIVEA Protect & Care Anti-Perspirant är 

extra snäll mot huden med en mild formula som är fri 

från alkohol. Antiperspiranten absorberas snabbt och 

resultatet är en torr, mjuk och len känsla som varar i hela 

48 timmar. 

 

Antiperspiranten har den klassiska doften av NIVEA 

Creme som för många har en unik förmåga att väcka 

varma minnen till liv. Den välbekanta kombinationen av 

fruktiga aromer och blomster som lavendel, rosor, syren 

och liljekonvalj har älskats av generationer i över 100 år.  

 

- Formulan erbjuder ett pålitligt skydd mot svettningar samtidigt som den 

vårdar den känsliga huden under armarna. Antiperspiranter fokuserar 

oftast på skydd, men vi ville utveckla en formula som både skyddar och 

vårdar, säger Dr Jens Schulz, Head of Global Product Development för 

NIVEA Deodorants 

 

NIVEA Protect & Care Anti-Perspirant finns både som roll-on och spray, i 

alla butiker från vecka 7.  Rekommenderade cirkapriser: 

 

NIVEA Protect & Care Anti-Perspirant Roll-on: 35 kr för 50 ml  

NIVEA Protect & Care Anti-Perspirant Spray: 40 kr för 150 ml 

 

För mer information om NIVEA, besök: 

www.nivea.se  

https://www.facebook.com/niveasverige?_rdr=p 

@niveasverige  
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För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: http://www.bdfpibank.com 
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Ny antiperspirant från NIVEA kombinerar effektivt 

skydd med skonsam vård – och en klassisk doft 	  



	  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

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

Om Beiersdorf  

Beiersdorf har levererat innovativa produkter av högsta kvalitet i över 130 år.  

Företaget har över 16 500 anställda världen över och uppnådde en försäljning 

på €6,1 miljarder under 2013. 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), 2013 

 

 

 

 
 
 


