
 

 

Skäm bort din käresta med en Alla hjärtans dag-
present från Braun 
 
Alla hjärtans dag närmar sig, men vet du vad du ska köpa till din älskling? Glöm 
underkläderna och de fula slipsarna, Braun har de perfekta gåvorna till din fru, man, pojkvän 
och flickvän! 
 
Alla hjärtans dag är en av de viktigaste högtiderna för par och det gäller att vara förberedd. Ge din 
partner något som han eller hon verkligen vill ha och kommer att använda. För att hjälpa dig lite har 
vi plockat fram två produkter till henne och två produkter till honom som vi tror passar perfekt till din 
älskling på Alla hjärtans dag. 
 

 

 
Trimmer – Braun CruZer6 Body, för mannen som vill vara hårfri 
överallt 
Som 2-i-1 erbjuder Braun cruZer den perfekta lösningen som blandar det 
bästa av båda världar i ett verktyg och ger dig chansen att enkelt byta från 
att trimma till att raka med en fingertryckning. Den passar alla områden på 
kroppen - från bröstet till armhålor och axlar... även nedtill! Tack vara dess 
ledande wet&dry-teknologi kan du säkert använda cruZer6 body även i 
duschen. CruZer-serien finns i en rad modeller som fungerar till en mängd 
olika stilar för ansikte och kropp. För mer info se braun.com/nordic/male-
grooming. Rekommenderat pris från 699 kronor.   
 
 

 
 
Hårfön – Braun Satin Hair 7/Colour, för kvinnan som vill styla håret 
skonsamt  
Hårfönen som levererar salongsresultat utan att du behöver lämna 
hemmet. Utrustad med Satin Ion teknologi samt tre olika 
värmeinställningar och två olika luftinställningar lämnar den ett glansigt och 
individuellt anpassat resultat. Denna hårfön är dessutom utrustad med 
SatinProtect Drying som, utöver värmeanpassningen, ger skonsam föning 
oavsett hårtyp. Produkten finns också i en modell speciellt framtagen för 
att vara skonsam för användning på färgat hår och gör att det ser levande 
och friskt ut längre. Rekommenderat pris från 599 kronor för 
standardmodellen och 649 kronor för Colour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.braun.com/nordic/male-grooming.html
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Rakapparat – Braun CoolTec, för mannen som vill ha slät och 
irritationsfri rakning 
Brauns toppmoderna °CoolTec är först i världen med att leverera ett 
enastående resultat och samtidigt vara perfekt för män med känslig hud. 
Hans dagliga rakningsrutin kommer aldrig bli sig lik igen tack vare 
°CoolTecs revolutionerande teknologi som har kraften att lägga 
hudirritation på is och ta rakningen till en helt ny nivå. Det integrerade 
kylelement av aluminium avlägsnar kontinuerligt den värme som uppstår 
medan du rakar dig och lämnar en uppfriskande känsla och en hud fri från 
irritation. Rekommenderat pris från 1699 kronor 
 
 
 

 
Epilator – Braun Silk-épil 7 SkinSpa, för kvinnan 
som vill ha silkeslen hud  
För hon som vill vara silkeslen och hårfri längre och 
samtidigt ha möjlighet till exfoliering på toppnivå och är 
den mångfunktionella skönhetsinnovationen Braun 
Silk-épil 7 SkinSpa den perfekta gåvan. Denna smarta 
epilator kombinerar två sedan länge betrodda 
skönhetsbehandlingar – epilering och exfoliering. 
Exfoliering är ett av de viktigaste stegen i din 
skönhetsrutin då den tar bort torr, död hud och 
stimulerar förnyelse av dess lägre skikt för att lämna 
en fräschare, slätare och jämnare hudyta som är mer 
mottaglig för kroppens fukt. Vattentät och sladdlös i 
smidig förvaringspåse gör att den är perfekt att ta med 
sig om man ska ut och resa till såväl stugan som 
medelhavshotellet. Rekommenderat pris 1 799 kronor. 
 
För fler tips ur Brauns sortiment se braun.com/nordic  
 
Besök gärna vårt pressrum pgnewsroom.se och registrera dig för att löpande få information om de 
senaste nyheterna från P&G. 
________________________________________________________________________________ 
 
För mer information om Braun, vänligen kontakta; 
Ebba Wallmén PR Manager Braun Norden 
Telefon: +46 72 574 0620 
E-post: wallmen.ef@pg.com  
 
För bilder eller produkter till test, vänligen kontakta; 
Niklas Sundström, MSL 
Telefon: +46 70 20 96 505 
E-post: niklas.sundstrom@mslgroup.com  
 
Om Procter & Gamble 
Tre miljarder gånger om dagen använder människor välden över Procter & Gambles produkter. Företaget har en av de starkaste 
produktportföljerna med varumärken som Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Dawn®, 
Pringles®, Folgers®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Oral-B®, Actonel®, Duracell®, Olay®, Head & Shoulders®, 
Wella®, Gillette®, and Braun®.  P&G har mer än 135,000 anställda i fler än 80 länder världen över. Besök www.pg.com/se_SE för 
de senaste nyheterna och ytterligare information om P&G och dess varumärken.  
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