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Visibly Clear® SPOT PROOFING™
Vahvista ihosi suojausta finnejä vastaan
Neutrogena® on yksi maailman suurimmista ihonhoitobrändeistä ja sen tuotteet on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden
kanssa. Sarjan valikoimaan kuuluu useita rakastettuja kauneuden- ja ihonhoidon klassikkotuotteita. Elokuussa 2017 Neutrogena
Visibly Clear® -sarja uudistuu: SPOT PROOFING™ -tuotteet tekevät epäpuhtaan ihon hoidosta helppoa kolmevaiheisen
ihonhoitorutiinin avulla. Sen lisäksi, että ne ovat tehokkaita finnejä vastaan, ne myös auttavat ihoa ylläpitämään omaa
suojaustaan, jolloin siitä tulee vastustuskykyisempi näpyille.

Ensimmäinen tuotesarja* finnejä vastaan, joka on hellävarainen, hoitava ja suojaava (*Sis. ClearDefend™-teknologian)
Tiesitkö, että jotkin puhdistustuotteet voivat olla liian vahvoja iholle? Liian voimakkaat tuotteet poistavat iholta likaa ja talia,
mutta myös tärkeitä ravinteita ja lipidejä, jolloin ihon luontainen suoja voi heiketä.
SPOT PROOFING™ -tuotesarja vähentää finnejä ja auttaa ihoa ylläpitämään omaa suojaustaan, jolloin siitä tulee
vastustuskykyisempi näpyille. Tehokas ClearDefend™-teknologian sisältävä koostumus vaikuttaa epäpuhtauksiin syvällä
ihohuokosissa, jättäen kuitenkin suurimman osan iholle välttämättömistä ravinteista ennalleen.

3 askelta parempaan ihoon
Paras teho finnejä vastaan saadaan käyttämällä kolmevaiheista ihonhoitorutiinia:
1. Päivittäinen puhdistus
2. Syväpuhdistus (kuorinta + naamio)
3. Kosteutus
Moni ihon epäpuhtauksista kärsivä laiminlyö viimeisen tärkeän vaiheen: kosteutuksen. Myös epäpuhdasta ja rasvoittuvaa ihoa
tulee kosteuttaa aamuin illoin puhdistuksen jälkeen. Omalle ihotyypille sopiva, kevyt ja öljytön kosteusvoide ei jätä ihoa
kiilteleväksi ja rasvaiseksi eikä myöskään tuki ihohuokosia.

1. Päivittäinen puhdistus
Visibly Clear® SPOT PROOFING™ Daily Wash -puhdistusgeeli
Päivittäiseen käyttöön sopivan puhdistusgeelin erityisen tehokas koostumus vaikuttaa epäpuhtauksiin syvällä
ihohuokosissa. Se vähentää finnien syntymistä ensimmäisestä päivästä lähtien ja auttaa ylläpitämään ihon
omaa suojausta, jolloin siitä tulee vastustuskykyisempi näpyille. Sopii myös herkälle iholle. Käytä aamuin illoin.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,99 € / 200 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7420/visibly-clear-spot-proofing-daily-wash200-ml

Visibly Clear® SPOT PROOFING™ Purifying Toner -kasvovesi
Puhdistuksen viimeistelevä alkoholiton kasvovesi poistaa epäpuhtauksia, likaa ja talia, ehkäisten uusien finnien
syntymistä. Sopii myös herkälle iholle. Käytä aamuin illoin, levitä kasvoille vanulapulla.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,99 € / 200 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7421/visibly-clear-spot-proofing-purifyingtoner-200ml
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2. Syväpuhdistus
Visibly Clear® SPOT PROOFING™ Smoothing Scrub -kuorintavoide
Syväpuhdistava kuorintavoide vähentää finnien syntymistä ensimmäisestä päivästä lähtien ja parantaa ihon
luonnollista uusiutumisprosessia. Sopii myös herkälle iholle. Voidaan käyttää kerran päivässä tai muun
puhdistuksen lisänä muutaman kerran viikossa.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,99 € / 150 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7422/visibly-clear-spot-proofing-smoothing-scrub-150ml

Visibly Clear® SPOT PROOFING™ 2 in 1 Wash-Mask -puhdistusnaamio
Syväpuhdistava naamio vähentää finnien syntymistä ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Sopii myös herkälle
iholle. Tuotetta voidaan käyttää päivittäiseen puhdistukseen tai naamiona muutaman kerran viikossa, jolloin
sen annetaan vaikuttaa iholla 5 minuuttia.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,99 € / 150 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7419/visibly-clear-spot-proofing-2-in-1-wash-mask-150-ml

3. Kosteutus
Visibly Clear® SPOT PROOFING™ Oil-free Moisturiser -kosteusvoide
Kevyt, öljytön ja nopeasti imeytyvä kosteusvoide antaa kosteutusta koko päiväksi ja tekee ihosta pehmeän
ihohuokosia tukkimatta. Sen ainutlaatuinen koostumus auttaa häivyttämään finnien jättämiä jälkiä tehden
ihosta tasaisemman ja raikkaamman näköisen. Levitä voidetta aamuin illoin puhdistetulle iholle.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,99 € / 50 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7418/visibly-clear-spot-proofing-oil-free-moisturiser-50-ml

+ Täsmähoito
Visibly Clear® Rapid Clear Treatment -täsmähoitogeeli
Joskus finni ahkerasta puhdistuksesta ja ihonhoidosta huolimatta kuitenkin puskee pintaan, jolloin apuun
kannattaa ottaa monen kauneusalan ammattilaisenkin luottotuote. Nopeasti kuivuva paikallishoitogeeli
vähentää näkyvästi näppyjen kokoa ja punoitusta jo neljässä tunnissa, kuitenkaan ihoa rasittamatta. Levitä
pieni pisara suoraan ongelmakohtaan.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,80 € / 15 ml
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/3435/visibly-clear-rapid-clear-treatment-15ml

Uutuustuotteet tulevat myyntiin ja tiedote on julkaisuvapaa elokuussa 2017.
Neutrogena® -korkearesoluutiokuvat ovat ladattavissa WHY NOT PR Online showroomista:
showroom.whynotpr.fi/brand/40/neutrogena
Myynti: NEUTROGENA® on saatavana apteekeista, tavarataloista ja hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista.
Kuluttaja-asiakaspalvelun tiedustelunumero: +800 855 000 00 (arkisin klo 10.00–17.00). www.neutrogena.fi
Sähköposti: nordicconsumerservice@its.jnj.com
NEUTROGENA®
NEUTROGENA® -brändin omistaa Johnson & Johnson, joka on yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä. NEUTROGENA® tarjoaa kansainvälisesti tunnettuja klassikoita kauneuden- ja
ihonhoitoon, ja tuotteet on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Sarjan tuotteita on saatavilla yli 70 maassa. Suomessa NEUTROGENA®- tuoteperheeseen kuuluvat
tuotesarjat Visibly Clear® ja Norwegian Formula. NEUTROGENA®-tuotteita on saatavana apteekeista, tavarataloista ja hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista.
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