
 

 
 
 
Lehdistötiedote  
Huhtikuu 2014 
 
Braun lanseeraa uuden Facial Brush kasvojen puhdistusharjan: 
Nyt jopa kolme eri kauneuskäsittelyä yhdellä laitteella  
 
Maailman johtava ihokarvanpoiston asiantuntija Braun jatkaa kehityksen kärjessä 
lanseeraamalla Braun Silk-épil Facial Brush kasvojen puhdistusharjan. Silk-épil epilaattorin 
mukana tulee nyt kolme erilaista vaihtopäätä kauneudenhoitoon: epilointipää, kuorintaharja ja 
kasvojen puhdistusharja. Niiden avulla voi epiloida, kuoria ja puhdistaa yhdellä laitteella. 
Tuloksena on kokonaisvaltainen kauneuskokemus ja säteilevä ja silkinpehmeä iho – aivan 
kuin olisit juuri käynyt kauneushoidossa. 
 
Braun Silk-épil sarja ja uusi Facial Brush kasvojen puhdistusharja on suunniteltu auttamaan naisia 
pääsemään eroon talven kuivattamasta ihosta ja kuolleesta ihosolukosta – sekä huonosta 
itseluottamuksesta. Tuloksena on hohtava ja silkinpehmeä iho, joka hohtaa kuin näyttelijätär Jessica 
Alballa, Braunin kauneuslähettiläällä ja Break Free -kampanjan tähdellä. 
 
Kauneudenhoidon ammattilaiset ovat tiedostaneet epiloinnin, kuorinnan ja kasvojenpuhdistuksen edut 
jo pitkään. Nyt Braun on yhdistänyt nämä kolme kauneuskäsittelyä samaan pakettiin. Saat 
salonkikelpoisia tuloksia kotona, helpommin kuin koskaan aiemmin.  
 
Braun Silk-épil Facial Brush kasvojen puhdistusharja 
Kasvojenpuhdistus on tärkeä osa kauneusrutiineja. Ihotautilääkärien mukaan paras tapa saavuttaa 
täydellisen säteilevä iho on säännöllinen syväpuhdistus. Hiljattain toteutetussa tutkimuksessa* 72 

prosenttia ihotautilääkäreistä oli sitä mieltä, että puhdistuksen tulisi olla osa 
naisten päivittäisiä ihonhoitorutiineja. 68 prosenttia vastaajista sanoi, että 
oikeanlainen ja säännöllinen puhdistus voi parantaa ihon kuntoa näkyvästi.  
 
Braun Facial Brush kasvojen puhdistusharja puhdistaa ihohuokoset, meikin ja 
epäpuhtaudet nopeasti ja jopa kuusi kertaa tehokkaammin kuin tavallinen, 
puhdistusgeelillä tehtävä kasvojenpuhdistus. Braun Silk-épil Facial Brushin teho 

perustuu sen pyörivään liikkeeseen, joka harjaa ihoa 60 000 mikrosykäystä 
sekunnissa. Harja parantaa ihon verenkiertoa ja tekee ihosta puhtaan, 
kirkkaan, raikkaan ja valmiin kosteutusta varten.  
 
Uusi Silk-épil Facial Brush kasvojen puhdistusharja on myynnissä samassa 
pakkauksessa Silk-épil epilaattorin kanssa.  
 
Braun Silk-épil epilaattorit tehokkaaseen karvanpoistoon 
Braun Silk-épil epilaattori poistaa lyhimmät ja hennoimmatkin ihokarvat ja 
antaa pysyvän tuloksen jopa neljäksi viikoksi. Epilointipään 40 CloseGrip -
pinsettiä taipuvat 15 astetta eteen- ja taaksepäin ja poistavat jopa 
hiekanjyvän kokoiset (0,5 mm) ihokarvat. Hierontajärjestelmä stimuloi ihoa 
tehden epiloinnista hellävaraista. Smartlight valaisee hienoimmatkin 
ihokarvat mahdollistaen huolellisen ja sileän lopputuloksen. 
 

Braun Silk-épil 7 sarjan epilaattorit ovat vedenkestäviä, joten niitä 
voi käyttää myös kylvyssä ja suihkussa, mikä lisää niiden 
käyttömukavuutta. Silk-épil 5 epilaattorit puolestaan toimivat 
keskeytyksettä verkkovirralla, ilman tarvetta jatkuvaan lataamiseen. 
 
*Perustuu P&G:n toteuttamaan tutkimukseen, johon osallistui 202 ihotautilääkäriä British Association of 

Dermatologys -seuran tapaamisessa kesäkuussa 2012 Birminghamissa, Iso-Britanniassa. 

 
 



 

Braun Silk-épil SkinSpa yhdistää yksinkertaisella tavalla parhaan epilointituloksen ja ihokuorinnan, 
jolloin tuloksena on sileä, kirkas ja säteilevä iho. Epilaattoripään voi vaihtaa kuorintaharjaan, joka  
poistaa kuivaa ihoa ja kuollutta ihosolukkoa. Siten se uudistaa ihon ulointa kerrosta paljastaen 
raikkaan, sileän ja tasaisen ihon, joka on valmis vastaanottamaan kosteutusta. Säännöllinen kuorinta 
auttaa myös ehkäisemään kiusallisia, sisään kasvaneita ihokarvoja.  

 
Kuorintaharjassa on 10 000 pientä harjasta, joiden 3 000 mikrovärinää 
minuutissa poistavat tehokkaasti kuolleen ihon. Tuloksena on neljä kertaa 
tehokkaampi kuorinta kuin pelkällä kuorintahansikkaalla tehtynä. Joustavan 
harjaspään 27 asteen kulma sopii hyvin naisellisille piirteille ja varmistaa, että 
saat joka puolelta pehmeän ihon. 
 

 
Braun Silk-épil Facial Brush kasvojen puhdistusharja 
sisältyy seuraaviin pakkauksiin 
 

 
Silk-épil 7929 SkinSpa Beauty Edition mahdollistaa kolme eri 
kauneuskäsittelyä yhdellä laitteella. Beauty Editionissa on mukana Silk-épil 
SkinSpa -epilaattori, kuorintaharja ja uusi Facial Brush kasvojenpuhdistusharja. 
Suositushinta 189 euroa. Silk-épil 7979 SkinSpa Premium Edition sisältää 
myös lataustelineen ja kaksi tarkkuuspäätä, jotka mahdollistavat erityisen tarkan 
epiloinnin herkillä alueilla, kuten kasvoilla. Setin avulla naiset voivat saada 
silkinpehmeän ihon päästä varpaisiin vuoden ympäri, ja se onkin täydellinen lahja 
itseään arvostavalle naiselle. Suositushinta 209 euroa. 

 
    
Silk-épil 7569 Bonus Edition sisältää Braunin tehokkaimman Wet & Dry- epilaattorin. Se on 

varustettu myös höylällä, jotta voit siistiä myös herkimpiä alueita. Bonus Edition 
sisältää myös uuden Facial Brush kasvojen puhdistusharjan, joka yhdessä 
epilaattorin kanssa antaa naisille mahdollisuuden huolehtia ihostaan päästä 
varpaisiin. Suositushinta 179 euroa. 
 
 
 

Silk-épil 5329 Young Beauty Bonus Edition sisältää Facial Brush kasvojen 
puhdistusharjan, epilaattorin sekä viilennyshansikkaan, joka sopii erityisesti 
naisille, jotka ovat aloittelijoita epiloinnin suhteen. Puhdistava harjaspää poistaa 
meikin ja epäpuhtaudet ja tuo esiin pehmeän ihon. Suositushinta 109 euroa. 
 
Silk-épil epilaattorit ovat nyt saatavilla kaupoissa. Lisää tietoa Silk-épil -
epilaattoreista löytyy Braunin verkkosivuilta: www.braun.com/nordic.  

 
 
Lisätietoja Braunista; 
Ebba Wallmén, PR-Manager, Braun, puhelin: +46 8 5352 8869, sähköposti: wallmen.ef@pg.com       
 
Kuvat ja testituotteet;  
Meri Marttinen, MSLGROUP Finland, puhelin: +358 44 289 8008, sähköposti: meri.marttinen@mslgroup.com 
 
Procter & Gamble  
Procter & Gamble tavoittaa tuotemerkeillään noin 4,8 miljardia ihmistä ympäri maailman. Yhtiöllä on yksi markkinoiden vahvimmista ja luotetuimmista 
tuoteperheistä, johon kuuluvat esimerkiksi Always®, Ariel®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Fusion®, Gillette®, Head & Shoulders®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, 
Pampers®, Pantene®, Vicks® ja Wella®. P&G:llä on toimintoja noin 70 maassa. Lisätietoa ja tuoreimmat uutiset P&G:stä ja sen tuotemerkeistä saat 
osoitteessa www.pg.com/se_SE/ 
 
Braun 
Procter & Gamblen omistama Braun perustettiin Saksassa vuonna 1921. Braun kehittää ja valmistaa laajaa valikoimaa pienkodinkoneita, joissa yhdistyvät 
innovaatiot, luotettava laatu ja erottuva design. Tuotevalikoima ulottuu partakoneista kauneustuotteisiin. Braunin tuotteita on saatavilla maailmanlaajuisesti. 
Lisätietoja tuotteista, ajankohtaisia uutisia sekä enemmän tietoa Braunista saat osoitteesta  http://www.braun.com 
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