
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 ΝΕΟ Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus 

 

Νιώσε αισθητή διαφορά στο σώμα σε δύο μόνο εβδομάδες χάρη στο πρωτοποριακό Κολάν 

Σύσφιξης & Σμίλευσης NIVEA Q10 Plus  

Ήρθε η στιγμή να χαρίσετε στο σώμα σας την 

όψη που του αξίζει, χωρίς να «θυσιάσετε» ούτε 

στο ελάχιστο το στυλ ή την άνεσή σας. Ένας 

νέος «σύμμαχος» ομορφιάς έρχεται να 

προστεθεί στις καινοτομίες της NIVEA, που 

παρουσιάζει το νέο Κολάν Σύσφιξης & 

Σμίλευσης NIVEA Q10 Plus.  

Το νέο Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης 

NIVEA Q10 Plus δουλεύει για εσάς ενώ 

κινείστε, καθώς έχει την μοναδική ιδιότητα να 

σμιλεύει άμεσα το σώμα σας και να συσφίγγει αποτελεσματικά την κοιλιά, τους γλουτούς, 

τους μηρούς και τα πόδια σας. Όμως, το πιο συναρπαστικό νέο είναι ότι τα αποτελέσματα 

στο σώμα σας είναι ορατά σε δύο μόλις εβδομάδες, τακτικής χρήσης.  

Η καινοτομία της κρέμας… που φοριέται! 

Το μυστικό του νέου Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης NIVEA Q10 Plus βρίσκεται στην 

προηγμένη ελαστική ύφανση, με μικρο-κάψουλες Q10 που περιέχονται εσωτερικά του 

υφάσματος. Με την τεχνολογία «μαλακής συμπίεσης», οι μικρο-κάψουλες Q10 ακριβώς, όπως 

και οι πέρλες μπάνιου, απελευθερώνουν σταδιακά τα συστατικά τους, σε κάθε σας κίνηση. 

Το τμήμα έρευνας της NIVEA σε στενή συνεργασία με την ειδικό υφασμάτων Tanatex, 

δημιούργησαν το καινοτόμο και άνετο κολάν NIVEA με μικρο-κάψουλες Q10: «Η ΚΡΕΜΑ ΠΟΥ 

ΦΟΡΙΕΤΑΙ». Συνδυάζει την τεχνολογία «μαλακής συμπίεσης» με το φυσικό συνένζυμο της 

επιδερμίδας Q10, Αμυγδαλέλαιο και Aloe Vera. 

Χάρη στη στενή, αλλά άνετη εφαρμογή του, και το μασάζ που πραγματοποιείται ενώ 

κινείστε, το Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus χαρίζει σφριγηλή επιδερμίδα και 

υπέροχη σιλουέτα με άμεσα ορατά αποτελέσματα σε διάστημα δύο εβδομάδων. 

 

Σύμφωνα με την Dr. Yvonne Neumann, Μέλος του Τμήματος Global Research & 

Development Body Care της Beiersdorf, «Η χρήση Cosmeto-textile ινών που έχουν υφανθεί 
κατάλληλα για να προσφέρουν περιποίηση στην επιδερμίδα, αποτελεί μια τεράστια τάση στις 
μέρες μας. Δρουν αποτελεσματικά στην επιδερμίδα μέσα από την υψηλή τεχνολογία έκχυσης 
ουσιών που ενεργοποιείται με την κίνηση. Για εμάς, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της 
τεχνολογίας είναι ότι αυτά τα υφάσματα λειτουργούν ως ένα σύστημα σμίλευσης της 

σιλουέτας ενώ εσείς κινείστε.» 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το τμήμα έρευνας της NIVEA ήταν να βρεθεί ο κατάλληλος  



  

συνδυασμός μεταξύ των μικρο-κάψουλων, της καλλυντικής σύνθεσης και του 

απαραίτητου βαθμού συμπίεσης. Για να δημιουργηθεί ένα προϊόν που θα είναι άνετο 

στην εφαρμογή η NIVEA συνεργάστηκε με την εταιρία Tanatex, κορυφαία στον τομέα 

παραγωγής υφασμάτων προηγμένης τεχνολογίας. 

 

Ο συνδυασμός από 8% Elastane, συνθετικού υφάσματος γνωστού για την μοναδική 

ελαστικότητά του και 92 % Polyamide που προσφέρει σύσφιξη και σμίλευση της επιδερμίδας 

που διαρκεί, προκαλεί το αποτέλεσμα της «μαλακής συμπίεσης», καθώς εφαρμόζεται άψογα 

στο σώμα. Επιπλέον, το ύφασμα αυτό προσφέρει άνεση και επιτρέπει μεγάλη ελευθερία 

κινήσεων.  

 

Πρώτο προϊόν της σειράς που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη καινοτόμο τεχνολογία ήταν η 

Βερμούδα Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus και τώρα, η NIVEA προχωράει ένα βήμα 

μπροστά, προσφέροντας την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία στο Κολάν Σύσφιξης & 

Σμίλευσης NIVEA Q10 Plus, ένα ρούχο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε γυναικεία ντουλάπα!   

 

 

Πώς να φορέσετε το νέο Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης NIVEA Q10 Plus 
 

Το νέο Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus μπορεί να φορεθεί όλη μέρα,  

σε αμέτρητους συνδυασμούς, ενώ κινείστε στο δρόμο ή στη δουλειά, ενώ χαλαρώνετε στον 

καναπέ ή ενώ αθλείστε. Σε κάθε σας βήμα, οι ενσωματωμένες μικρό-κάψουλες Q10 

ενεργοποιούνται με την κίνηση και απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους, δρώντας άμεσα 

και αποτελεσματικά στην επιδερμίδα σας. Για εντυπωσιακά αποτελέσματα, φορέστε το 

τακτικά, για 6 ώρες την ημέρα. 

 

Το νέο Κολάν διατίθεται σε δύο μεγέθη (S – M (EUR 34-38) και L– XL (EUR 40-42)), 

καλύπτοντας κάθε σωματότυπο. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο, 

διατηρώντας την  αποτελεσματικότητά του για μέχρι και 30 πλύσεις. 

 

 

Επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση για πιο σφριγηλή επιδερμίδα και 
όμορφη σιλουέτα! 
 

Επιστημονική έρευνα αποδεικνύει την αποτελεσματική δράση σύσφιξης και σμίλευσης του 

Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus, όπως και της Βερμούδας που διατίθεται στην 

ίδια σειρά, ενώ εσείς κινείστε. «Ζητήσαμε από μια ομάδα εθελοντών να μοιραστεί μαζί μας τις 

εντυπώσεις τους από τη χρήση, αλλά δεν μείναμε μόνο εκεί», υπογραμμίζει η Dr. Yvonne 

Neumann. «Προχωρήσαμε σε επιπλέον μετρήσεις με ειδικούς σαρωτές σώματος για να 

αξιολογήσουμε την αλλαγή στη σιλουέτα με τη χρήση της βερμούδας και το ειδικό μηχάνημα 

Cutometer για τη συσφιγκτική της δράση. Οι μετρήσεις καταδεικνύουν αξιοσημείωτη 

αλλαγή της εικόνας της επιδερμίδας μετά από δύο εβδομάδες τακτικής χρήσης.»  

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94%) δήλωσε ότι η σιλουέτα τους φαίνεται 

πιο σμιλεμένη φορώντας τη βερμούδα NIVEA Q10 Plus. 8 στους 10 παρατήρησε  πιο επίπεδη 

κοιλιά μετά από τακτική χρήση, ενώ, 83% και 87%, πιο σφικτούς γλουτούς και μηρούς 

αντίστοιχα. Τέλος συγκρίνοντας φωτογραφίες γυναικών με τη βερμούδα και χωρίς, απέδειξε 

ακόμα μια φορά την αποτελεσματικότητα της βερμούδας στην όψη της σιλουέτας. 

 



  

Απογειώστε το στυλ σας, χαρίζοντας στο σώμα σας την όψη που του αξίζει! 
 

Το Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus κυκλοφορεί σε μαύρο χρώμα, 

αποτελώντας κομμάτι «πασπαρτού» για κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα. Άλλωστε, η επιλογή 

του χρώματος δεν είναι τυχαία: σύμφωνα με τους ειδικούς, το μαύρο κολάν κολακεύει κάθε 

γυναικείο σώμα, ενώ μπορεί να υποστηρίξει αμέτρητους συνδυασμούς, γεγονός που το 

καθιστά κομμάτι διαχρονικό και κλασικό στην ιστορία της μόδας, όπως το μικρό μαύρο 

φόρεμα. 

Με το ολοκαίνουργιο Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA Q10 Plus, απολαύστε μία 

μοναδική αίσθηση άνεσης σε κάθε σας βήμα και χαρίστε στο σώμα σας την όψη που 

του αξίζει! 

 

 ΝΕΟ Κολάν Σύσφιξης & Σμίλευσης ΝΙVEA® Q10 Plus - Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής: 24,99 € 
 
Οι τιμές ραφιού των προϊόντων της BDF έγκεινται αποκλειστικά και μόνο στη διακριτική ευχέρεια και στρατηγική 

των πελατών της, δηλαδή των καταστημάτων λιανικής. 

 

Σχετικά με την Beiersdorf AG 

Η εταιρία καλλυντικών Beiersdorf AG έχει έδρα το Αμβούργο στην Γερμανία και απασχολεί περίπου 16.500 

εργαζομένους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις το 2012 έφθασαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και η εταιρία είναι 

εισηγμένη στο DAX από το Δεκέμβριο του 2008. Η Nivea, που ανήκει στη Beiersdorf, είναι η Νο1 μάρκα 

περιποίησης και φροντίδας  της επιδερμίδας παγκοσμίως*. Ανάμεσα σε άλλα ονόματα που περιλαμβάνονται στο 

επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι οι  Eucerin, La Prairie, Liposan, 8x4 και Hansaplast. Η θυγατρική 

εταιρία tesa SE είναι ένας από τους παγκόσμιους κύριους κατασκευαστές αυτοκόλλητων προϊόντων και 

συστημάτων για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους καταναλωτές. Η Beiersdorf έχει περισσότερα από 130 χρόνια 

εμπειρίας φροντίδας της επιδερμίδας και είναι γνωστή για τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα της. 

*Πηγή: Euromonitor International Ltd. –NIVEA ως παγκόσμια μάρκα στις κατηγορίες Περιποίηση Σώματος, 

Περιποίηση Προσώπου και Περιποίηση Χεριών-, στον τομέα της λιανικής, 2012. 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Μαρία Μαζαράκη, PR Manager: 210 6600280, maria.mazaraki@Beiersdorf.com  

Ναταλία Καπούλα, Communications Director, H+K Strategies: 210 6281809, 

natalia.kapoula@hkstrategies.com 

Μαριλένα Παπαχαραλάμπους, Communications Manager, +K Strategies: 210 6281811, 

marilena.papacharalampous@hkstrategies.com  
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