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Braun har redskaberne til det perfekte 
sommerskæg 
 

Sommeren er her, og det betyder ferie og dovne dage for de fleste. Men på trods af ferien 
er det stadig vigtigt at holde skæg- og hårvækst under kontrol. Braun har redskaberne til 
forskellige skægtyper og personligheder uanset, om man helst vil holde det enkelt og 
veltrimmet, vil prøve forskellige stilarter eller skille sig ud med et mere særegent skæg.  
 
 

Til det vedligeholdelsesfrie skæg, der holder hele sommeren – Braun 
cruZer6 Beard & Head  
cruZer Beard & Head er et kraftfuldt redskab til at style skæg- og hårvækst. 
Til ham, der gerne vil have et veltrimmet og vedligeholdelsesfrie skæg i 
hele sommerperioden – på stranden og til sommerbrylluppet. Med en 
speciel klik-og-lås-funktion holdes den justerbare kam på plads og sikrer at 
man kan trimme håret præcist i den ønskede længde. På grund af at 
dobbeltbatterisystemet, der tilsikrer en kraftfuld trimning, har cruZer Beard 
& Head en markant forlænget batterilevetid. Den er ikke kun anvendelig til 
skægget – den er også egnet til håret. Perfekt til ham, der vil holde sig pæn 
selv i de dovne feriedage. Vejledende pris 699,- kroner. 

 
 
Til ham, der vil have variation – Braun cruZer6 Face 
Det siges at forandring fryder, og for mange er lidt forandring 
noget, der gør underværker for selvtilliden og looket. Braun 
cruZer6 Face er et 3-i-1 redskab, der kombinerer banebrydende 
teknik og ydeevne og passer til ham, der vil have valgmuligheden 
for at glatbarbere, style eller trimme. Den drejbare trimmer 
fungerer perfekt til de skarpe linjer såvel som til at trimme 
skægget i en passende længde. Foretrækker man lejlighedsvis et 
glatbarberet ansigt, er det ekstra brede skærehoved med 
SmartFoil-teknologi meget anvendeligt på større områder til 
effektivt at indfange hår, der vokser i forskellige retninger. Den 
kan som en ekstra bonus sagtens anvendes under bruseren. 
Vejledende pris 949,- kroner. 
 
 

Til ham der tør lidt mere – Braun cruZer6 Body 
Overskægget er tilbage på skægkortet og pryder i dag overlæben på 
mange mænd. Til ham der vil – eller skal vi bare sige tør – skille sig ud i 
sommeren, er et lidt grovere mustache kombineret med en veltrimmet ”soul 
patch” et alternativ. Braun cruZer6 Body er det rette redskab, hvis man vil 
have et veltrimmet skæg samtidig med et godt, velbarberet resultat i 
siderne. Som en 2-i-1’er kombinerer den det bedste af begge verdener: Ét 
tryk med fingeren, og man kan nemt skifte fra trimning til barbering. Den 
fungerer desuden ypperligt på andre dele af kroppen som brystet, armhuler 
eller syd for navlen. Vejledende pris 599,- kroner. 
 

 
For mere skæginspiration og information om Braun’s produkter, besøg: 
http://www.shaveyourstyle.com/  
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For mere information om Braun, kontakt venligst; 
Peter Wallentin, PR Manager Braun Norden 
Telefon: +46 8 5352 8456 
E-mail: wallentin.p@pg.com  

 
For billeder eller produkter til test, kontakt venligst; 
Patricia Wilson, MSL 
Telefon: 26 43 21 84 
E-mail: patricia.wilson@mslgroup.com 

 
P&G Beauty 
P&G Beauty making beauty dreams real. Med mere end 100 brands i over 130 lande er P&G Beauty en af verdens største aktører inden for 
Beauty området. P&G Beauty står bag etablerede brands for at opfylde alle skønhedsrelaterede behov, blandt andet Pantene®, Olay®, Head 
and Shoulders®, Wella®, Max Factor®, Sassoon Professional®, Wellaflex®, Sebastian Professional®, Koleston®, Venus®, Gillette®, Oral-
B®, Braun@, SK-II®, Wella Professionals® samt dufte fra Hugo®, Boss® og Lacoste®. Besøg http://www.dk.pg.com for de seneste nyheder 
og mere information om P&G og deres brands. 
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