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Braunin tuotteet valmistavat sinut kesään 

 
Kesä tarkoittaa useimmille aurinkoa, uintia, lomaa ja ruskettuneita sääriä. Lomallakin monet 
haluavat pitää parran ja muun karvankasvun hallinnassa. Braunin tuotteilla olet valmis 
kaikkeen, mitä kesä tarjoaa.  
 
Braun Silk-épil Bikini Styler 
Kauniisti muotoiltu bikiniraja antaa lisätukea itseluottamukselle. Braunin Silk-épil Bikini Styler 
FG1100:n avulla voit helposti tehdä muotoja, ääriviivoja tai linjoja juuri niin kuin haluat. Laitteessa 
on useita ominaisuuksia eri käyttötarkoituksiin; muun muassa tarkkuuspää, jolla voit viimeistellä 
tarkkuutta vaativat muodot nopeasti ja helposti. Bikini Stylerin avulla saat pois kaiken epätoivotun 
karvoituksen herkimmistäkin kehosi osista, joissa tarkkuus on välttämätöntä. Se on täydellinen 
apuväline kesän rantakeleihin – kotiin tai lomamatkalle. Suositushinta 29 euroa. 
 

Braun Silk-épil 7 Dual Epilator 
Maailman ensimmäinen kaksoisepilaattori pitää ihon sileänä jopa viikkoja. Se sopii täydellisesti 
uneliaisiin lomapäiviin rannalla tai altaalla, kun et jaksa suunnitella karvanpoistoa. Silk-épil 7 
Dual Epilator poistaa lyhyimmänkin sängen juurineen, minkä jälkeen sisäänrakennettu Venus-
höylä varmistaa sileän ajotuloksen. Yksi veto epilaattorilla poistaa 96 % karvoista ja pitää ihon 
silkinpehmeänä viikkoja. Suositushinta 189 euroa. 
 
Braun cruZer6 Face 
Vaihtelu virkistää ja antaa usein tarvittavan lisäpotkun itseluottamukselle. Braun cruZer6 Face 
tarjoaa kolme ominaisuutta yhdessä paketissa: voit ajaa koko parran sileäksi, stailata 
haluamasi parta- ja viiksimallin tai trimmata karvoituksen haluamaasi mittaan. Miehet, jotka 
haluavat täysin sileät posket ja leuan, voivat käyttää laitteen erikoisleveää terää ja eri suuntiin 
kasvavat partakarvat taltuttavaa SmartFoil-tekniikkaa: tuloksena on sileä iho nopeasti ja 
vaivattomasti. Braun cruZer6 Face on vedenkestävä, joten sitä voi käyttää myös suihkussa. 
Suositushinta 119 euroa. 

 
Braun cruZer6 Body  
Karvoituksen ajaminen muualtakin kuin leuasta tai päänahasta on yleistynyt myös suomalaisten 
miesten keskuudessa. CruZer6 Body on suunniteltu tähän tarkoitukseen; se siistii vaivattomasti 
vaikkapa rinta- tai kainalokarvat. Laitteen voi vaihtaa yhdellä napin painalluksella ajamaan 
karvoituksen kokonaan pois tai trimmaamaan sen lyhyemmäksi. Miehet, jotka haluavat tai 
rohkenevat, voivat nauttia kesästä esimerkiksi hieman karheammilla viiksillä yhdistettynä hyvin 
muotoiltuun leukapartaan. Braun cruZer6 Body on oikea valinta sekä trimmaukseen että 
höyläykseen kasvojen alueelta ja muualta kehosta. Suositushinta 89 euroa. 
 
 
Lisää tietoa Braunin tuotteista osoitteessa www.braun.com/fi.  
 
Uusimmat kuvat ja uutiset saat P&G:n uutishuoneesta. Rekisteröidy osoitteessa pgnewsroom.se 
 
 
 



 
Lisätiedot Braun: 
Ebba Wallmén PR Manager Braun Norden 
Puhelin: +46 72 574 0620 
Sähköposti: wallmen.ef@pg.com  

    
Kuvat ja testituotteet: 
Nora Hentunen, MSLGROUP Finland 
Puhelin: +358 40 158 7567 
Sähköposti: nora.hentunen@mslgroup.com 
 
P&G Beauty 
P&G Beauty toteuttaa haastavimmatkin unelmasi. P&G Beauty on johtava globaali kauneusalan yritys, jolla on yli 100 tuotemerkkiä 
lähes 127 maassa. P&G Beauty tarjoaa vakiintuneita merkkejä ja täyttää kaikki kauneuteen liittyvät tarpeet. P&G Beautyn 
tuotemerkkejä ovat mm. Pantene®, Olaya®, Head & Shoulders®, Wella®, Max Factor®, Sassoon Professional ®, Wellaflex ®, 
Sebastian Professional ®, Koleston®, Venus®, Gillette®, Oral-B®, Braun®, SK-II®, Wella Professionals ®, ja tuoksut Hugo®, 
Boss® ja Lacoste®. 
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