WHY NOT PR maaliskuu 2017

UUTTA APTEEKKIIN KESÄKSI 2017!!
PIZ BUIN® - AURINGON JA IHONHOIDON ASIANTUNTIJA
Ikoninen PIZ BUIN® on jo yli 70 vuoden ajan kehittänyt innovatiivisia ja tehokkaita aurinkosuojatuotteita, joissa vahva
tieteellinen tutkimus yhdistyy estetiikkaan ja ylelliseen ihonhoitoon. Olitpa sitten rannalla, vuoristossa, maalla tai kaupungissa,
PIZ BUIN® auttaa nauttimaan auringosta turvallisesti. Se yhdistää tehokkaan aurinkosuojan kauniiseen päivetykseen, antaen
sinulle täydellisen aurinkoelämyksen!

Tuote-edut:
TEHOKASTA SUOJAA: PIZ BUIN® -aurinkosuojatuotteissa on edistyksellinen fotostabiili ja laajaspektrinen ultraviolettisuoja (UVA
ja UVB) kemiallisilla suodattimilla.
VEDENKESTÄVYYS: PIZ BUIN® -aurinkosuojatuotteet ovat hien- ja vedenkestäviä. WET SKIN® -aurinkosuojasuihketta voi levittää
suoraan kostealle iholle ilman, että suojausteho heikkenee - ihanteellinen rantalomalle!
TARKOIN VALITUT AINESOSAT: PIZ BUIN® -tuotteissa on nopeasti imeytyvä koostumus sekä ihoa hoitavia ja kosteuttavia
ainesosia. Lue lisää tuotekuvauksista.
AINUTLAATUINEN TUOKSU: Ikoninen PIZ BUIN® -tuoksu syntyy bergamotin alkutuoksun raikkaudesta, jasmiinin kukkaisuudesta
sekä laventelin, patsulin ja rosmariinin puisista vivahteista.

Apteekin PIZ BUIN® -tuotevalikoima:
KOSTEUTTAVAA SUOJAA
MOISTURISING SUN LOTION SPF 20
• Suojaa ihoa haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä
• Tahmaamaton koostumus kosteuttaa ihoa
• Jättää ihon sileäksi ja silkinpehmeäksi koko päiväksi
• Sisältää FEVERFEW PFE™ -kasviuutetta, joka auttaa lievittämään
ihon punoitusta ja korjaa UV-säteiden aiheuttamia muutoksia ihosoluissa.*
• Hien ja vedenkestävä
• Koko: 200 ml
• Kuluttajasuositushinta: 21,50 €
• Kuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7234/piz-buin-moisturising-sun-lotionspf-20-200-ml
*in vitro
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ULTRA LIGHT DRY TOUCH FACE FLUID SPF 30
• Tehokasta UVA- ja UVB-suojaa kasvoille
• Kosteuttava, kevyt koostumus kuivuu välittömästi
• Ei tahmaa, imeytyy nopeasti, ei jätä valkoisia jälkiä
• Sopii päivittäiseen käyttöön
• Kapeasta kärjestä tuotetta on helppo annostella juuri sopiva määrä
• Sisältää E-vitamiinia, joka auttaa ehkäisemään auringon aiheuttamaa ihon
ennenaikaista vanhenemista*
• Hien- ja vedenkestävä
• Koko: 50 ml
• Kuluttajasuositushinta: 19,90 €
• Kuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7236/piz-buin-ultra-light-dry-touch-face-fluid-spf-30

MOISTURISING SUN LIPSTICK ALOE VERA SPF 30
• Vedenkestävä voide suojaa huulet haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä
• Kosteuttaa huulia tehokkaasti
• Sisältää ihoa kosteuttavaa ja rauhoittavaa Aloe Veraa
• Koko: 4,9 g
• Kuluttajasuositushinta: 5,90 €
• Kuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7235/piz-buin-moisturising-sun-lipstick-aloe-vera-spf-30

RANTALOMALLE & KOSTEALLE IHOLLE
WET SKIN® TRANSPARENT SUN SPRAY SPF 30
• Tahmaamaton, nopeasti imeytyvä ja helposti levittyvä aurinkosuojaspray
• Voidaan käyttää suoraan kuivalle tai kostealle iholle
• Erittäin vedenkestävä
• WET SKIN® -teknologian sisältävä suihke läpäisee veden imeytyen suoraan ihoon,
ilman että suojausteho heikkenee
• Sisältää E-vitamiinia, joka auttaa ehkäisemään auringon aiheuttamaa ihon
ennenaikaista vanhenemista*
• Koko: 150 ml
• Kuluttajasuositushinta: 23,00 €
• Kuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7240/piz-buin-wet-skin-transparent-sun-spray-spf-30

*in vitro
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RUSKETUSTA EDISTÄMÄÄN
TAN & PROTECT ® TAN INTENSIFYING SUN LOTION SPF 15 / SPF 30
• Tahmaamaton aurinkosuojavoide kosteuttaa tehokkaasti ja auttaa ehkäisemään ihon
kuoriutumista, pidentäen rusketuksen kestoa
• Sisältää Melitanea, joka nopeuttaa luonnollista ruskettumisprosessia lisäämällä ihon oman
rusketuspigmentin melaniinin tuotantoa jopa 70 %* – nopeampi ja kauniimpi rusketus!
• Hien- ja vedenkestävä
• Koko: 150 ml
• Kuluttajasuositushinta: SPF 15: 22,00 € / SPF 30: 23,00 €
• Kuva SPF 15: http://showroom.whynotpr.fi/product/7238/piz-buin-tan--protect-tanintensifying-sun-lotion-spf-15-150-ml
• Kuva SPF 30: http://showroom.whynotpr.fi/product/7239/piz-buin-tan--protect-tanintensifying-sun-lotion-spf-30-150-ml

KOSTEUTUSTA AURINGOSSA OLON JÄLKEEN
AFTER SUN SOOTHING & COOLING MOISTURISING LOTION
• Kosteuttaa tehokkaasti 24 tunnin ajan
• Palauttaa auringon rasittaman ihon kosteustasapainon sekä auttaa ehkäisemään ihon
kuoriutumista
• Auttaa säilyttämään rusketuksen pitkäkestoisempana ja kauniimpana
• Aloe Vera kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa
• E-vitamiini auttaa ehkäisemään ihon ennenaikaista vanhenemista*
• Minttu-uute viilentää ihoa
• Koko 200 ml
• Kuluttajasuositushinta: 15,50 €
• Kuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7237/piz-buin-after-sun-soothing--cooling-moisturising-lotion

Vinkki: Käytä kesällä kosteusvoiteen sijaan!
*in vitro

Saatavuus: PIZ BUIN® tulee apteekkimyyntiin ja tiedote on julkaisuvapaa maaliskuussa 2017.
Myynti: PIZ BUIN® on saatavana apteekeista sekä selektiivisestä kanavasta
Kuluttaja-asiakaspalvelun tiedustelunumero: +800 855 000 00 (arkisin klo 10.00–17.00).
Sähköposti: nordicconsumerservice@its.jnj.com
www.pizbuin.com

PIZ BUIN®
PIZ BUIN® -brändin omistaa Johnson & Johnson, joka on yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä. Ikoninen PIZ BUIN® on jo yli 70 vuoden ajan kehittänyt
innovatiivisia ja tehokkaita aurinkosuojatuotteita, joissa vahva tieteellinen tutkimus yhdistyy estetiikkaan ja ylelliseen ihonhoitoon. Tuotteiden jakelu on
Suomessa laajentunut apteekkeihin maaliskuussa 2017. Selektiivisen kanavan jakelusta vastaa Nordic Cosmetics.
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