
	  

	  

 
NIVEA Micellar Water för känslig hud är redan en favorit hos många kvinnor som 

vil l  ha en effektiv och skonsam rengöring för ansiktet. Nu utökar NIVEA den 

omtyckta serien med två nya produkter - en för normal hud och en för torr hud.  

 

Micellar water har länge varit makeupartisternas val för en skonsam och vårdande 

ansiktsrengöring. Rengöringsvattnet innehåller molekyler som fungerar ungefär som 

magneter och drar till sig smuts så att huden rengörs effektivt utan att torkas ut.  

 

Nu får NIVEA Micellar Water-familjen tillökning i form av två nya produkter. Precis som NIVEA 

Micellar Water för känslig hud är de nya produkterna parfymfria och innehåller varken 

färgämnen eller parabener. Provitamin B5 stimulerar hudens cellförnyelse och förmåga att 

absorbera fukt, medan olja från druvkärnor ger huden intensiv vård.  

 

NIVEA Micellar Water för normal hud innehåller 

dessutom vitamin E som skyddar och vårdar huden. 

I varianten för torr hud verkar mandelolja, känt för 

sina mjukgörande och effektivt återfuktande 

egenskaper. 

 

Oavsett hudtyp är vattnet enkelt att använda – 

droppa Micellar Water på en bomullstuss och svep 

över ansiktet för en ren och återfuktad känsla. Med 

de nya varianterna kan alla kvinnor njuta av ren 

och fräsch hud varje dag! 

 

NIVEA Micellar Water för normal och torr hud finns i 

butik från vecka 7.  Rekommenderat cirkapris är 75 

kr. 

 

För mer information om NIVEA, besök:  

www.nivea.se  

www.sv-se.facebook.com/niveasverige   

@NIVEAsverige  

 

Pressbilder 

För högupplösta pressbilder, besök vår bildbank: http://www.bdfpibank.com 

Användarnamn: Svenskpress, Lösenord: Bdfbilder 

 

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 

 
NIVEA utökar Micellar Water-serien med två nya 
varianter för normal och torr hud 

  
	  


