WHY NOT PR lokakuu 2019

Uudistuneet vauvan- ja lastenhoitotuotteet
Natusan®-tuotteet ovat hoitaneet niin vauvojen, lasten kuin ehkä vanhempienkin ihoa ja hiuksia jo 70 vuoden ajan.
Tänä syksynä sarja uudelleenlanseerataan Natusan® by Johnson’s® -nimisenä. Koko tuotevalikoima on käynyt läpi
suuren uudistuksen: Koostumukset on päivitetty ja sen myötä väriaineet poistettu kaikista tuotteista, pakkauksia
harmonisoitu ja tuotteiden ulkoasu tuotu tähän päivään. Kaikki tuotteet puhdistuspyyhkeitä lukuunottamatta ovat
miedosti hajustettuja.

UUTUUS: cottontouch™ - Suojaa herkkää ihoa
jo ensimmäisestä päivästä lähtien
Ihanan tuoksuiset cottontouch™-tuotteet sisältävät aitoa
puuvillaa ja ne suojaavat ihoa kuivuudelta jo ensimmäisestä
päivästä lähtien. Tuotteet sopivat kliinisesti todistetusti
vastasyntyneen iholle, mutta toki myös vanhemmille lapsille
ja aikuisille.
cottontouch™ 2-in-1 wash -pesunesteen kevyt vaahto
puhdistaa hellävaraisesti vauvan ihon ja hiukset. Se
huuhtoutuu helposti, jättämättä ihoon jäämiä. Pumppupullo
tekee tuotteen käytöstä helppoa.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 3,55 € / 300 ml
Korkearesoluutiokuva: https://showroom.whynotpr.fi/product/9766/cottontouch-bath--wash-pesuneste-300ml

cottontouch™ body lotion -kosteusvoiteen pehmeä, vesipohjainen koostumus kosteuttaa ja suojaa herkkää ihoa,
jättämättä ihoon tahmeaa tuntua.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 4,15 € / 300 ml
Korkearesoluutiokuva: https://showroom.whynotpr.fi/product/9767/cottontouch-lotion-kosteusvoide-300ml

cottontouch™ hair & scalp oil -hoitoöljy hiuksille ja hiuspohjalle on ihanteellinen hierontaan ja karstan poistoon.
Hiero sitä hellävaraisesti lapsen päänahkaan karstan pehmittämiseksi, anna vaikuttaa pari minuuttia. Tämän jälkeen
harjaa varovasti ja pese hiukset shampoolla.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 4,15 € / 300 ml
Korkearesoluutiokuva: https://showroom.whynotpr.fi/product/9768/cottontouch-hair--scalp-oil-hoitooljy-300ml
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Tutut klassikot edelleen valikoimassa, uutuuksia lasten
hiustenhoitoon ja kylpyhetkiin
Natusan® by Johnson’s® -valikoimasta löytyvät suositut klassikkotuotteet,
joita käytetään laajasti vauvasta vaariin: baby powder -talkki, top-to-toe
pesuneste, baby oil -hoitoöljy, baby shampoo, aloe vera -hoitoöljy sekä
uuden, hoitavan koostumuksen saanut 3-in-1 nappy care cream -sinkkivoide.

Bedtime-sarjan kylpysaippua, shampoo ja hoitoöljy sopivat erityisen hyvin rentouttavaan
iltarutiiniin, joka koostuu kylvystä, hieronnasta ja rauhallisesta yhteisestä hetkestä
vaikkapa iltasadun parissa. Tuotteissa on tuttu, rentouttava NaturalCalm™-tuoksu.

Lisäksi aivan uutena valikoimaan ovat tulleet herkullisen tuoksuiset lasten
kylpy- ja hiustenhoitotuotteet iloisen värikkäissä pakkauksissa: bubble bath kylpysaippuaa voi levittää suihkussa suoraan iholle tai tehdä siitä ihanan
vaahtokylvyn suurilla kuplilla.
no more tangles™ shampoo ja hoitoaine puhdistavat ja selvittävät takkutukan
hellävaraisesti, ja pienten prinsessojen kutreille puolestaan on kehitetty uudet,
ihanan pinkit shiny drops -shampoo sekä -hoitoainesuihke.

Kaikissa Natusan® by Johnson’s® pesutuotteissa on ainutlaatuinen No More Tears® -koostumus, jonka ansioista ne
ovat yhtä mietoja silmille kuin puhdas vesi.

Kuluttajasuositushinta-arviot:
Puhdistustuotteet, shampoot ja hoitoaineet: 3,55 € / 300 ml (hoitoainesuihke 200 ml)
Sinkkivoide: 3,55 € / 100 g
Hoitoöljyt: 4,15 € / 300 ml
Talkki: 2,75 € / 100 g
Korkearesoluutiokuvat: https://showroom.whynotpr.fi/brand/53/natusan-by-johnson
Tuotteet tulevat myyntiin ja tiedote on julkaisuvapaa lokakuussa 2019.
Myynti: Natusan® by Johnson’s® -tuotteet ovat saatavana hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista ja tavarataloista.
Kuluttaja-asiakaspalvelun tiedustelunumero: +800 855 000 00 (arkisin klo 10.00–17.00).
Sähköposti: nordicconsumerservice@its.jnj.com
Natusan® by Johnson’s®
Natusan® by Johnson’s® -tuotemerkin omistaa Johnson & Johnson, maailman johtava vauvan ihon- ja hiustenhoidon asiantuntija. Johnson & Johnson on yksi
maailman suurimmista lääkeyrityksistä, ja se on kehittänyt terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita jo yli 130 vuoden ajan. Suomessa kuluttajatuotteita myy
ja markkinoi Johnson & Johnson Consumer Nordic, jonka portfolioon kuuluu itsehoitolääkkeitä sekä tunnettuja hyvinvoinnin ja kauneuden tuotemerkkejä kuten
Neutrogena®, Natusan® by Johnson’s®, PIZ BUIN®, Listerine® ja o.b.®.
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