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Silkeslena ben redo för stranden med nya Braun 
Silk-épil SkinSpa  
 
Inför vårens och sommarens solfyllda resor med lata dagar på stranden, lanserar Braun nu sin nästa 
innovation inom kvinnlig hårborttagning – Silk-épil 7 SkinSpa. Med hjälp av sonisk teknologi 
kombineras långvarig hårborttagning och effektiv exfoliering i en och samma produkt. Resultatet blir 
silkeslen och välmående hud med vacker lyster i upp till fyra veckor så att du kan fokusera på det 
som är viktigt – att ta vara på och njuta av din semester.  
 
Snart är det högsäsong för resor och semestrar – såväl till 
inrikes destinationer som till mer exotiska resmål. Det är 
därför dags att ge dina ben lite extra kärlek för att få dem 
riktigt vackra inför alla lata dagar på stranden. Braun  
Silk-épil 7 SkinSpa är en ny och mångfunktionell 
skönhetsinnovation från Braun som kombinerar två sedan 
länge betrodda skönhetsbehandlingar för att uppnå hårfri, 
välmående och silkeslen hud, epilering och exfoliering. 
SkinSpas exfolierande borste ger huden en riktig boost och 
epilatortillsatsen håller benen släta i upp till fyra veckor. Det 
innebär att du inte längre behöver bekymra sig för 
hårborttagning under semestern. 
 
”Exfoliering är en gammal och beprövad metod för att få 
fräshare hy och något som jag tror att de flesta av oss har provat någon gång. Nya SkinSpa tar den 
traditionella hemmabehandlingen till en professionell nivå och exfolierar upp till fyra gånger bättre än 
exempelvis skubbhandskar. Epilering med SkinSpa ger ett resultat som varar i upp till fyra veckor, perfekt 
inför semestern då du bara vill njuta och inte behöva bekymra dig för hårborttagning”, säger Hanna 
Jonasson Drotz, PR Manager Braun Beauty i Norden.  
 
SkinSpa är den perfekta produkten både innan och under semestern, oavsett om du ska till sommarstugan 
eller turkosa vatten i Grekland. Använd SkinSpas epileringsfunktion hemma innan du åker för att ta bort 
oönskat hår och få ett silkeslent resultat som varar hela semestern*. Ta med dig SkinSpas 
exfolieringsfunktion i necessären och exfoliera din hud från topp till tå minst en gång i veckan så bibehåller 
du en vacker lyster och en välmående hy – varje dag. Eftersom SkinSpa både är vattentät och sladdlös är 
den lätt att ta med och använda, i hotellbadkaret såväl som i uteduschen på landet. 
 

Sångerskan och låtskrivaren Sofie Winterson är ambassadör för 
nya Braun Silk-épil SkinSpa. Hon beskriver sin musik som ett 
”spa för själen” och menar att det är när hon skämmer bort sin 
hud och kropp som hon finner inspiration och inre 
välbefinnande. Detta gör henne till det självklara ansiktet, och 
rösten, för SkinSpa.  
 
Sofies låt, "Your Eyes" är exklusivt framtagen inför lanseringen 
av SkinSpa. För att lyssna besök www.braun.com  eller 
www.youtube.com/braun  
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Fakta om SkinSpa 

 Close-Grip-teknologi i epileringshuvudet med 40 unikt placerade pincetter som kan böjas upp till 15 
grader framåt och bakåt och följer intuitivt kvinnans kurvor för en närmare behandling.  

 Klarar också korta hår bättre än vaxning och fångar upp hår så korta som 0.5 mm.  

 Exfolieringsfunktionen som med hjälp av sonisk teknologi rör sig med 3 000 mikrovibrationer/min ger ett 
resultat som är fyra gånger bättre än manuell exfoliering med skrubbhandskar, peelingkräm eller liknande 
– extra bra för dig som kan drabbas för inåtväxta hårstrån. 

 SkinSpa är vattentät och kan användas i badet eller duschen, liksom alla Brauns epilatorer i 7-serien. För 
en ännu bättre upplevelse kan SkinSpa med fördel också användas tillsammans med den vanliga 
duschkrämen, tvålen eller peelingkrämen. 

 
Braun Silk-épil 7 SkinSpa finns tillgänglig i handeln från 1 februari. SkinSpa finns i två olika modeller och har 
det rekommenderade priset från 1 799 kronor. 
 
*Braun Silk-épil 7 SkinSpa kan vid regelbunden behandling ge ett hårfritt resultat i upp till fyra veckor. 
 
 

 

 
För mer information om Braun, vänligen kontakta;  
Hanna Jonasson Drotz, PR Manager Braun Beauty i Norden 
Telefon: +46 8 528 08 230 
E-post: jonassondrotz.h@pg.com    
 
För bilder eller produkter till test, vänligen kontakta; 
Teresia Varaona, MSL 
Telefon: +46 8 550 511 20 
E-post: teresia.varaona@mslgroup.com 
 

P&G Beauty 
P&G Beauty making beauty dreams real. Med fler än 100 varumärken i närmare 127 länder är P&G Beauty ett ledande globalt skönhetsföretag. P&G 
Beauty erbjuder etablerade varumärken för att uppfylla alla skönhetsrelaterade behov, bland annat Pantene®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella®, Max 
Factor®, Sassoon Professional®, Wellaflex®, Sebastian Professional®, Koleston®, Venus®, Gillette®, Oral-B®, Braun®,SK-II®, Wella Professionals® 
samt dofter från Hugo®, Boss® och Lacoste®. Besök www.se.pg.com för de senaste nyheterna och mer information om P&G och dess varumärken. 
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