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Braun har produkterna som gör dig 

redo för sommaren 2014 

 
Sommaren är på gång och det betyder sol, bad, semester och brunbrända ben för de flesta. 
Men trots att man är solbränd och fräsch vill många hålla skägg och hårväxt under kontroll. 
Braun har produkterna som gör dig redo för allt som sommaren har att erbjuda. 
 

Braun Silk-épil Bikini Styler 
Oavsett personlighet kan en välformad bikinilinje ge ditt självförtroende en extra boost. Med Silk-
épil Bikini Styler från Braun kan du enkelt skapa former, konturer eller linjer precis som du vill. 
Bikini Stylern FG1100 från Braun är utrustad med flera features för att underlätta och maximera 
användningsområden för användaren. Den har bland annat ett precisionshuvud som gör att du 
snabbt och enkelt kan få till de där exakta formerna och den fungerar lika bra på ögonbryn och 
ansikte som vid bikinilinjen - den tar bort och trimmar oönskat hår från alla områden på kroppen 
där precision är ytterst nödvändigt. Helt perfekt inför sommarens strandhäng – hemma eller på 
semesterresan. Rekommenderat pris 299 kronor. 
 

Braun Silk-épil 7 Dual Epilator 
Världens första Dual Epilator ger resultat som inte bara håller i dagar, utan veckor. Perfekt för 
slöa semesterdagar på stranden eller vid poolen när man inte orkar tänka på eller planera sin 
rakning. Silk-épil 7 Dual Epilator epilerar även de kortaste hårstrån ända från roten, innan det 
inbyggda Venus-rakbladet ser till att även envisa hårstrån försvinner. Efter bara ett drag med 
epilatorn försvinner 96 % av håren och ger en silkeslen hy som varar i veckor. Rekommenderat 
pris 1799 kronor. 
 
Braun cruZer6 Face 
Det sägs att variation förnöjer och för många är en liten förändring något som kan göra 
underverk för självförtroende och hela vårt uttryck. Braun cruZer6 Face är ett 3-i-1 verktyg 
som kombinerar banbrytande teknik och prestanda för dig som vill ha valmöjligheten att 
renraka, styla eller trimma. Den vridbara trimmern fungerar lika bra för att få till skarpa linjer 
eller konturer som att trimma ditt skägg till lämplig längd. För den som föredrar ett slätt, 
renrakat ansikte emellanåt är det extra breda rakhuvudet med SmartFoil-teknologi perfekt för 
att effektivt och bekvämt fånga hår i olika växtriktningar över ett större område. Den går 
dessutom bra att använda i duschen. Rekommenderat pris 1195 kronor. 
 
Braun cruZer6 Body  
Som 2-i-1 erbjuder cruZer6 Body en perfekt lösning som blandar det bästa av båda världar i ett 
verktyg, och ger dig chansen att med en fingertryckning enkelt byta från att trimma till att raka. 
Braun cruZer6 fungerar ypperligt på alla delar av kroppen som bröstet, armhålor eller där nere. 
För den som vill, eller ska vi säga vågar, sticka ut i sommar kanske en lite grövre mustasch 
kombinerat med en vältrimmad soul patch och en rakad bringa är ett alternativ. Braun cruZer6 
Body är det rätta verktyget för den som både trimmar och renrakar ansikte såväl som övriga 
kroppen. Rekommenderat pris 699 kronor. 
 
För fler tips ur Brauns sortiment se braun.com/nordic  

http://www.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 
 
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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