
 

Förbered dig inför bikinisäsongen! 

 

Våren är här och sommaren närmar sig med stormsteg. Sol och sommar 

innebär bikini, strand och massor av bar hud. Är din hud redo för 
sommaren?  
 

 
Regelbunden motion och hälsosam kost är A och O för en frisk och välmående 

kropp, men det krävs förberedelser innan vi kan känna oss sommarsnygga i bikini.  

Med lite extra hjälp från Veet kan du vara redo inför sommaren på nolltid. Veet 

delar med sig av tre enkla tips som ger dig en mjuk, glänsande och silkeslen hud. 

1. Börja med en peeling som du enkelt gör själv genom att blanda en del 
solrosolja med två delar rörsocker. Massera in den med cirkulerande rörelser 
över hela kroppen och skölj sedan med varmt vatten. 
 

2. Cirka 24 timmar efter din peeling är din hud redo för hårborttagning. Veet är 
expert på hårborttagning och har utvecklat krämer och vax för ben, 
armhålor och bikinilinje. 
 

3. Det är snyggt att vara solbränd, men du vill inte utsätta din hud för 
solarium. Brun utan sol-kräm är den perfekta lösningen för bleka svenskar. 
Vänta cirka 24 timmar efter hårborttagningen med att applicera en brun 
utan sol-kräm. Du får jämnast resultat om du använder krämen direkt på 
huden, inte ovanpå andra krämer eller lotions. 

 

 

 

Suprem Essence Hair Removal Cream Bikini & 

Underarm (rekommenderat pris cirka 79 kr) 

Krämen är specialutvecklad för bikinilinje och 

armhålor, några av kroppens känsligaste delar. 

Krämen innehåller bland annat shea-smör som har en 

lugnande effekt på huden. 

Paketet innehåller: 

 90 ml hårborttagningskräm med eteriska oljor som 

både återfuktar och mjukgör huden. Krämen har en 

fräsch rosendoft som gör att huden doftar gott efter 

vaxningen. 

 En spatel som gör det enkelt att både applicera och ta 

bort krämen.  

 

 

 



Suprem Essence Ready to Use Wax Strips 

Bikini & Underarm (rekommenderat pris cirka 

59 kr) 

De små vaxremsorna är specialutvecklade för 

bikinilinje och armhålor där hårborttagning 

annars kan vara svårt. Suprem Essence ger en 

smidig hårborttagning som lämnar huden 

silkeslen i upp till 4 veckor. Med regelbunden 

användning blir håren dessutom färre och finare.  

Paketet innehåller: 

 14 vaxremsor med eteriska oljor och en fräsch  
Rosendoft. De små remsorna är särskilt effektiva på  
korta hårstrån ner till 2 mm. 

 4 Perfect Finish Wipes som effektivt tar bort överflödigt  
vax och återfuktar huden. 

 

 

 

 

Suprem Essence Ready to Use Wax Strips 

(rekommenderat pris cirka 90 kr) 

Enkelt och snabbt att vaxa hemma. Värm vaxremsan mellan 
händerna, applicera på huden och dra sedan av. Suprem 
Essence vaxremsor innehåller eteriska oljor och rosendoft, 
som återfuktar huden och lämnar den mjuk och silkeslen. 
Paketet innehåller:  

 18 ready to use vaxremsor  

 4 Aromatic Perfect Finish Wipes, som effektivt tar bort 
överflödigt vax och återfuktar huden.  
 

 

 

Tips efter hårborttagning: 

För att förlänga resultatet av silkeslen hud efter hårborttagning kan man använda 

nya Veet Hair Minimising Body Moisturiser. Krämen är en body lotion som minskar 

tillväxten av hår och gör de nya hårstråna mjukare och tunnare. 

 

Följ alltid instruktionerna för bästa resultat. 

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Livia Podestá, Prat PR, Tel: 0734-35 27 07, Email: livia.podesta@prat.se  

 


