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Braun WaterFlex – rakapparaten som är 
särskilt utformad för våtrakning 
 

Braun lanserar den nya Braun WaterFlex, en rakapparat designad för att inspirera män att utforska 

och uppleva den oslagbara känslan som kommer från rakning med vatten, raklödder eller gel.  

 

Rakning med rakapparat betyder inte längre enbart torrakning. Braun WaterFlex är särskilt utvecklad för 

att användas tillsammans med vatten, raklödder eller gel och förvandlar rakningen till ett rent nöje som 

efterlämnar en slät och fräsch hud. WaterFlex förenar det bästa av två världar; den oslagbara prestandan 

man förväntar sig av Braun och komforten från våtrakning. Oavsett om man befinner sig i duschen eller i 

badet glider Braun WaterFlex lätt över huden och efterlämnar en oslagbart slät hud. Detta nya, 

revolutionerande sätt att raka sig gör en enorm skillnad för huden och rakapparatens funktion: vatten gör 

skägget mjukare medan raklödder eller gel hjälper till att lugna huden och motverka irritation. Anpassad för 

att användas med vatten, raklödder eller gel tillåter det svängbara huvudet på rakapparaten att försiktigt 

röra sig över huden för en smidig rakning och minimalt med friktion.  

 

Unik design skapad för suverän prestanda 

Braun WaterFlex är perfekt för män som vill maxa upplevelsen: huvudet 

är svängbart upp till 33 grader vilket är det perfekta exemplet på den 

flexibilitet rakapparaten ger användaren. Det möjliggör en nära rakning 

av stora ytor såsom hakan och käklinjen. Komplett med ett tre-bladigt 

klippsystem, OptiBlade™ för optimal närhet och hudkomfort samt 100 

procent vattentäthet är denna smarta rakapparat också utrustad med ett 

robust Gore-membran i handtaget som skyddar den inre kärnan från 

vatten och vattenånga. Samtidigt gör handtagets speciella anti-slip-

design att användaren kan hålla ett fast grepp oavsett om apparaten 

används i vatten, med raklödder eller gel. WaterFlex finns i färgerna 

svart, vit, blå och röd. 

 

Rakapparaten är vattentät ner till fem meters djup utan risk för att vatten kommer in i apparaten. Brauns 

unika industridesign tillsammans med den välkända tyska ingenjörskonsten gör detta till en 100 procent 

vattentät, säker och vackert utformad rakapparat som aldrig kommer att göra användaren besviken.  

 

En undersökning* gjord av Braun visar att upp till 85 procent av männen som testat en rakapparat 

anpassad för att användas i vatten kommer att fortsätta med det. De älskar kombinationen av glidförmåga 

och skonsamhet samt prestandan som man får av en Braunapparat.  
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”På Braun tycker vi att den nya WaterFlex kombinerar både prestanda och komfort för att hjälpa män möta 

dagen fulla av självförtroende och med svikt i steget. Vi är säkra på att män som vågar testa elektrisk 

rakning med vatten, raklödder eller gel kommer att känna sig fräscha och redo att möta dagen”, säger 

Zbyszek Kalenik, Braun Communications Manager. 

 

Braun WaterFlex finns i butik till det rekommenderade priset 1.399 kronor. För mer information, besök 

http://www.braun.com/global/male-grooming.html  

 

*Undersökningen gjordes av P&G i Tyskland, Japan och USA. 

 

För mer information om Braun, vänligen kontakta; 

Zbyszek Kalenik, Braun Communications Manager 

Telefon: +41 7957 24245 

E-post: kalenik.z@pg.com  

 

För bilder eller testprodukter, vänligen kontakta; 

Niklas Sundström, MSL Group 

Telefon: +46 70 20 96 505 

E-post: niklas.sundstrom@mslgroup.com  

 

 

 

 

 

 

 

Om Procter & Gamble 

P&G når ca 5 miljarder människor världen över med sina varumärken. Företaget har en av de starkaste portföljerna med ledande 

kvalitetsvarumärken som Always®, Ariel®, Braun®, Duracell®, Yes®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, 

Pampers®, Pantene®, Vicks® och Wella®. P&G är utsett till topp 10 bästa arbetsplatsen i Sverige 2014 av ”Great place to work Institute”. 

P&G har verksamheter i ca 70 länder världen över. Besök www.pg.com/se_SE/ för senaste nyheterna och information om P&G och dess 

varumärken.    

 

Om Braun 

Braun, ett dotterbolag till Procter & Gamble grundat 1921, utvecklar och tillverkar en rad olika hushållsapparater som kombinerar teknisk 

innovation, kvalitet och distinkt design. Portföljen sträcker sig från elektriska rakapparater till skönhetsprodukter och finns tillgängliga världen 

över. Besök www.braun.com/nordic för senaste nyheterna och information om varumärket.    
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