
 

                                   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Η NIVEA ΦΕΡΝΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ… 

ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ! 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ CONDITIONER ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΕΣ Q10! 

 

Ένας νέος, εύκολος και ευχάριστος τρόπος 

σύσφιξης της επιδερμίδας σας με ορατά 

αποτελέσματα σε 2 μόλις εβδομάδες 

 

Πόσο έτοιμες νιώθετε να αποχωριστείτε τα χειμωνιάτικα ρούχα σας; Αισθάνεστε να 

σας λούζει κρύος ιδρώτας και μόνο στο άκουσμα της λέξης «μαγιό»; Η NIVEA έρχεται 

να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση και να σας βάλει… στο ντους! 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες αναζητούν συνεχώς νέους και 

εύκολους τρόπους να ενυδατώνουν την επιδερμίδα τους ενώ παράλληλα ψάχνουν 

νέες αποτελεσματικές μεθόδους ώστε να αποκτήσουν μια σφιχτή και σφριγηλή 

επιδερμίδα. Η NIVEA παρουσιάζει το νέο, επαναστατικό προϊόν NIVEA 

CONDITIONER ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ  το οποίο έρχεται 

να καλύψει και τις δύο αυτές ανάγκες, καθώς είναι το πρώτο προϊόν σύσφιξης για 

χρήση μέσα στο ντους που προσφέρει ταυτόχρονα μια αίσθηση φρεσκάδας και 

αναζωογόνησης.  

Το πρώτο Conditioner Σύσφιξης και Ενυδάτωσης μέσα στο ντους, από τη NIVEA, 

είναι μια ακόμη  καινοτομία, της σειράς Q10, την οποία εμπιστεύονται εκατομμύρια 

γυναίκες σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 15 χρόνια.  

Το NIVEA CONDITIONER ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ  

προσφέρει για πρώτη φορά έναν αποτελεσματικό τρόπο ενυδάτωσης και σύσφιξης 

της επιδερμίδας σας, μέσα στο ντους, κάνοντας μασάζ με μικρές πέρλες που 

περιέχουν το συνένζυμο Q10. Η πρωτοποριακή του φόρμουλα, ενεργοποιείται μέσα 

στο ντους και προσφέρει την αίσθηση ενός ευχάριστου μασάζ ενώ παράλληλα 

συσφίγγει και ενυδατώνει. Αυτή η νέα 

φόρμουλα με Q10 βοηθά αποδεδειγμένα στην 

ενίσχυση της σφριγηλότητας της επιδερμίδας 

με ορατά αποτελέσματα μετά από 2 

εβδομάδες τακτικής χρήσης. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ 



 

Το συνένζυμο Q10 είναι μια ουσία που βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του σώματος μας 

ενώ τα επίπεδά του στην επιδερμίδα μας μειώνονται καθώς μεγαλώνουμε. Χάρη στην 

μοναδική φόρμουλα του προϊόντος, μπορείτε να δείτε και να αισθανθείτε τη διαφορά 

στο σώμα σας, μετά από κάθε χρήση. Οι κίτρινες πέρλες μασάζ περιέχουν το 

συνένζυμο Q10, το οποίο ενεργοποιείται κάτω από το ζεστό νερό στο ντους και 

λιώνει αμέσως από τη πρώτη επαφή με την επιδερμίδα. Το Q10 διεισδύει βαθιά στην 

επιδερμίδα και ο επαναστατικός συνδυασμός του την αφήνει λεία και απαλή όταν 

βγαίνετε από το ντους, ενώ παράλληλα αισθάνεστε το σώμα σας πιο σφιχτό και 

ενυδατωμένο.  

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια του ντους, χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας αφρόλουτρο, 

ξεπλύνετε και εφαρμόστε το νέο NIVEA CONDITIONER ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ στην επιδερμίδα σας. Οι καινοτόμες και… ορατές 

πέρλες Q10 προσφέρουν ένα απαλό μασάζ στην επιδερμίδα και λιώνουν αμέσως. 

Ξεπλύνετε, σκουπίστε με μία πετσέτα και αισθανθείτε την ακαταμάχητη αίσθηση 

δροσιάς που προσφέρει η σύνθεση της νέας φόρμουλας με το συστατικό μενθόλη. 

Με σφριγηλή και λεία επιδερμίδα, μπορείτε να ντυθείτε αμέσως καθώς δεν χρειάζεται 

να απλώσετε ενυδατική κρέμα!  

Το NIVEA CONDITIONER ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ 

μετατρέπει τη καθημερινή σας ενυδάτωση από μια βαρετή διαδικασία, σε μια 

ευχάριστη «συνήθεια»… μέσα στο ντους! Αφεθείτε στη «δράση» του και ξεκινήστε 

τη μέρα σας αναζωογονημένες και γεμάτες ενέργεια!   

 

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, H+K Strategies: 210 6281811, 

marilena.papacharalampous@hkstrategies.com  
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