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Köszöntjük
a Product of the Year 2012
nyerteseit
2011 őszén érkezett Magyarországra a világon 28 országban sikeresen működő, hárommilliárd fogyasztót elérő termékdíjazási rendszer, a Product of the Year.
Magyarországon Az Év Terméke Díj elnevezéssel és logóval találkozhatnak majd a
fogyasztók, amely a nyertes termékek csomagolását egészíti ki. A Product of the
Year program a termékek újszerűségét, az innovációt díjazza, legyen szó akár az
összetétel, a csomagolás, a hatóanyag vagy a kiszerelés megújításáról. A programra
olyan termékek nevezhettek, amelyek új indulók a hazai piacon vagy jelentősen megújultak, amikor – másfél évnél nem régebben – újra megjelentek a polcokon. A nyertes
termékeket maguk a hazai fogyasztók választották ki a GfK Hungária által 2000 fős
reprezentatív mintán végzett közvélemény-kutatás keretében. Az Év Terméke Díj a
fogyasztók döntésén alapul. Keresse Ön is a logót a termékek csomagolásán!
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Dual Epilátor

Fa NutriSkin Akai
bogyó tusfürdő

A világon első kettős hatású epilátor, integrált borotvapengékkel.
Csipeszei gyengéden eltávolítják a szőrszálakat a gyökerüknél, az
intergrált kiegészítő pengék pedig tökéletesen simára borotválják a
bőr felszínét. A készülék – mely borotva és epilátor egyben – rövid
szőrszálak eltávolításában is hatékony, és akár zuhanyozás közben
is biztonságosan használható.

A Henkel NutriSkin termékcsalád 3 illatvariációban került
bevezetésre: Akai bogyó, őszibarack és fehér tea. A 7 tápláló
összetevőt tartalmazó Akai bogyó tusfürdő tápláló ápolást biztosít az
ellenállhatatlanul puha bőrért. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Caosept kézfertőtlenítő gél

Gliss Kur Elixir Hajolaj

A Caola cég által kifejlesztett Caosept kézfertőtlenítő gél kézen
megtalálható vírusok, baktériumok és gombafajták jelentős részét – többek között hepatitis és a H1N1 vírust – elpusztítja, és ebben egyedülálló a hasonló termékek között. Használata után a bőr
nem ragad, hanem friss, kellemes tapintású és puha lesz.

Gyors és egyszerű hajápoló a Henkeltől, melyet hajmosás után, száraz
hajra is naponta lehet használni. Előnye, hogy nem kell kiöblíteni a hajból, azonnal beszívódik és nyom nélkül szárad.

Fa NutriSkin Maximum
Protect deospray
Nőies, friss illatú dezodor, mely izzadásgátló és izzadásszabályozó funkciója révén száraz hónaljérzést biztosít, valamint ápolja a bőrt. A nagy hatékonyságú formula kombinálja a hosszan tartó deovédelmet és a 7 tápláló
összetevő jótékony hatását.

Gliss Kur Ultimate
Repair sampon
Henkel Gliss Kur Ultimate Repair sampon erősen sérült, száraz
hajra. Újdonsága, hogy most háromszor több folyékony keratin
komplexet tartalmaz, és a kondicionáló még az extrém sérüléseket
is hatékonyan javítja a haj belsejében és külső felületén.

Gösser NaturZitrone 0,0%

Nagyi Titka lisztek

A Gösser NaturZitrone 0,0% a Gösser új terméke, 100%-os citromlé
felhasználásával készülő ital, az első igazi alkoholmentes citromos sör.
A termék rendkívül népszerű ízesített sör, megjelenése a sörözés egy
új formáját jelenti, bármikor, bárhol fogyasztható, új alternatívát kíván
a felfrissülésre vágyóknak.

A Nagyi Titka egy új liszttermékcsalád, amely 2011-től kapható a hazai piacon. A termékek gondosan válogatott alapanyagból, modern
malomipari technológiával készülnek, ennek köszönhetően magas
minőségük megbízható és állandó. Ezt hivatott jelezni az erősebb
és strapabíróbb csomagoláson feltüntetett garanciapecsét is.

Haas Natural pudingcsalád
Az új termékcsalád tagjai gluténmentesek, természetes aroma
és színezék felhasználásával készülnek, az új, modern, egészségre odafigyelő fogyasztói igényeket célozva meg.

NaturAqua Emotion
körte-citromfű ízű,
ásványvíz alapú üdítőital
Ásványvíz alapú üdítőital a Coca-Colától. A NaturAqua Emotion újdonságértéke ízében rejlik: a körte és citromfű ízkombinációja egyedi
párosítás a magyar ásványvíz alapú, márkázott szénsavas üdítőitalok
között. Gyümölcsösen pezsdítő felfrissülés.

Ooops! Sensitive és
Prémium toalettpapír

Hell New Generation
energiaital

Magyarországon elsőként vezették be a kiváló minőségű, háromrétegű, családi kiszerelésű Ooops! Sensitive
toalettpapírt, amelyet (a hazai piacon egyedüliként)
folyamatosan bőrgyógyászatilag tesztel egy független német laboratórium. 100% cellulózból készült. Az
Ooops! Sensitive 32 tekercses, az Ooops! Prémium 10
tekercses kiszerelésben kerül a fogyasztókhoz.

A Hell New Generation forradalmian új összetételű energiaital. Élettanilag kedvezőbb hatású, természetes alapanyagokat tartalmaz – mate teát és teobromint –, melyek helyettesítik benne a hozzáadott koffeint. Közben az ital ugyanolyan
élénkítő hatással bír, mint az egyéb hagyományos energiaitalok, sőt ez a hatás hosszabb ideig tart.

Ilcsi Flavonoid
extra pakolás

Riceland Selection rizscsalád

Az Ilcsi Szépítő Füvek új terméke, a Flavonoid extra pakolás extra magas arányban tartalmazza az idő elleni harcban
nélkülözhetetlen flavonoidokat. Erőteljes antioxidáns hatásának köszönhetően nem csak az öregedés ellensúlyozására, de a fáradt, stressztől megviselt bőr regenerálására is
kiválóan alkalmazható.

Új termékcsaláddal jelentkezett a Riceland-Magyarország. A Selection
rizscsalád négyféle terméket tartalmaz: a Himalya Basmati különleges ízű rizs a Himalajából, a Thai Jasmine – enyhén virágos ízű, jázmin
illatú könnyed rizs, az Italian Risotto – intenzív ízű, krémes állagú fajta,
és a Wild Mix, – egy keményebb vad rizs, előgőzölt barna rizzsel keverve. A termékek 500 g-os kiszerelésben kaphatók.

Mizse természetes ásványvíz
A Mizse alacsony nátriumtartalmú ásványvíz, ezáltal alkalmas nátriumszegény diéta közbeni fogyasztásra is. Megújult a termék csomagolása, a palack környezetkímélőbb, mint eddig. A klasszikus 1,5 literes kiszerelés mellett gazdaságosabb, 2 literes formában is kapható.


Palette Mousse Color
tartós hab állagú hajfesték
Forradalmian új színtechnológia a Henkeltől, melynek különlegessége a formájában és az előkészítésében rejlik: a hajfestékeknél eddig megszokott festékkrém helyett hajfestékpor
segítségével állítható elő a keverék, melyet a shaker formájú
csomagolásban kell negyvenszer összerázni a festés előtt. Finom eper illatú, csöpögésmentes.

Taft Volume Powder
hajformázó por
A Henkel hajformázó por mikroszemcséi hozzáragadnak a haj
felszínéhez, annak természetes nedvességtartalma miatt, majd
egymásra épülve dús hatást és volument adnak a hajnak. Újdonsága a készítmény por állaga.
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