
 

Pressmeddelande 
22 mars 2013 
 

Hälsosam styling och obegränsade  
möjligheter med nya Braun SensoCare 

– världens första intelligenta hårstylingverktyg  
 

Vackert stylat och salongsperfekt hår är något många kvinnor strävar efter och många gånger 
kompromissar vi med hårets hälsa i jakten på den perfekta frisyren. Braun lanserar därför nu 
världens första intelligenta hårstylingverktyg – SensoCare – som med hjälp av avancerad 
teknologi låter dig värmestyla håret utan att kompromissa med dess hälsa. SensoCare 
möjliggör optimal styling, automatiskt och individuellt anpassad efter just din unika 
hårkvalitet. Med maximalt värmeskydd får du obegränsade stylingmöjligheter för att uppnå 
den perfekta looken, varje dag. 
 

Intelligent vetenskap, hälsosam styling 
Nya SensoCare från Braun är världens första 
intelligenta hårstylingverktyg, som med hjälp av 
innovativ teknologi framtagen av forskare och ingenjörer 
på Braun, säkerställer den perfekta stylingtemperaturen 
för varje individuell användare och därmed också en 
säker styling. Med några enkla knapptryckningar på den 
digitala displayen matar du in ditt hårs längd och tjocklek 
och sen sköter SensoCare resten genom att automatiskt 
läsa av hårets skick, fuktighetsnivå och hur du hanterar 
stylern – 20 gånger per sekund – och justerar värmen 
därefter.  

 
SensoCares smarta teknologi talar dessutom om för dig 
om du drar den för snabbt eller långsamt genom håret och 
uppmanar dig att låta håret torka lite om det är för fuktigt 
för att stylas. Detta för att skydda ditt hår så att du kan 
njuta av hälsosamt, välmående och vackert stylat hår varje 
dag. Genom att programmera in dina personliga 
inställningar kan du skapa en unik användarprofil, 
skräddarsydd för ditt hår och redo att användas direkt när 
du startar stylern. Dessutom kan SensoCare lagra upp till 
tre profiler så att du, förutom att förbättra din egen styling, 
även kan dela SensoCare med dina vänner eller familje-
medlemmar. 
 

Stylern som används av toppstylisten 
Sascha Breuer, internationellt erkänd toppstylist som bland annat 
stylat Anne Hathaway till Bafta Awards 2013 och premiären av 
Les Misérables, använder nya SensoCare: 
 
“Braun SensoCare är så intuitiv att det är som att ha sin egen 
stylist hemma. Jag stylar modeller och kunder tre, fyra och ibland 
fem gånger per dag så jag vet hur försiktigt man måste behandla 
håret för att hålla det glansigt, starkt och hälsosamt. Det 
fantastiska med SensoCare är att man kan styla håret så mycket 
man vill, skapa alla möjliga frisyrer och samtidigt skydda håret 
från risken att skadas.” 
 
Resultat av mångårig forskning 
“Vi på Braun vet genom vår omfattande forskning att håret lätt tar 
skada om man stylar det vid temperaturer högre än 200° C eller 



 

när det är för vått”, förklarar Frauke Neuser, forskningschef för Braun Hair Care. 
”Många hårstylister arbetar vid alldeles för höga temperaturer, upp till 230° C, 
vilket kan orsaka allvarliga skador på håret om man inte använder verktyget på 
rätt sätt. Man kan uppnå lika bra resultat med rätt verktyg, rätt temperatur för det 
specifika håret som stylas och så klart rätt teknik. Intelligenta SensoCare läser 
av och väger de viktiga faktorerna och anpassar temperaturen till de individuella 
behoven, från rot till topp, och behåller den rätta fuktbalansen i håret”. 
 
Så oavsett om det är en snygg och sexig frisyr för en het date, flirtiga lockar för 
en utekväll eller en jämn och strukturerad look för ett viktigt möte du är ute efter så 
är möjligheterna oändliga och värmeskyddet maximalt med Brauns nya intelligenta 
hårstyler SensoCare. 
 
Braun SensoCare finns i butik till det rekommenderade priset 1 299 kronor. För att läsa 
mer om Braun SensoCare och se resultaten du kan uppnå med stylingverktyget besök 
gärna www.braun.com/nordic eller www.facebook.com/braunbeauty.   
 
 
För mer information om Braun Beauty & SensoCare;   För bilder eller produkter till test; 
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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. 
 
 

 
 
 
 

http://www.braun.com/nordic
http://www.facebook.com/braunbeauty

