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GGiilllleettttee  SSeerriieess  
 

Nya och förbättrade produkter – före, under och efter rakningen 
Forskning visar att användandet av hudvårdsprodukter, som en mild ansiktsvätt och en återfuktande 
kräm hjälper mot hudirritationer såsom rakutslag och torrhet. Gillette har därför utvecklat en linje av 
produkter som är till för innan och efter rakning och maximerar det fina resultatet av Gillette ProGlide-
rakningen. Den helt nya Gillette ProGlide Hydrating Shave Gel är en rakgel som ser till att hyveln 
diskret glider längst med ansiktets konturer och Gillette Series Instant Hydration Moisturizer +SPF 
15 är en återfuktande kräm med solskyddsfaktor 15, perfekt för dagligt användande både morgon och 
kväll. 

 
 

 
 
Före rakningen – Gillette Series 
Thermal Scrub 
 
Gillette Series Thermal Scrub är en självupphettande pre-
shave scrub som förebereder mäns ansikte och skäggstrån 
för en nära och bekväm rakning.  
 

 3-i-1-formula som: värmer upp, rengör och mjukar 
upp skäggstrån. 

 Vid kontakt med vatten utsöndrar den en behaglig 
värme till ansiktet som mjukar upp skäggstrån för en 
lätt och nära rakning. 

 Den milda tvålfria formulan tar bort smuts medan de 
små scrub-partiklarna tar exfolierar och tar bort 
överflödig olja och döda hudceller.  

 
Genomsnittligt pris för 100 ml: 100 kr  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Under rakningen – Gillette ProGlide 
Hydrating Shave Gel 
 
Gillette ProGlide Hydrating Shave Gel används i kombination 
med nya Gillette Fusion ProGlide och tillför en otrolig komfort 
under rakningen. Den senaste formulan har ett avancerat 
smörjmedel som bidrar till att minska friktionen mellan blad och 
hud och förbättrar rakhyvelns glid.  
 
Genomsnittligt pris för 200 ml: 59 kr  
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Efter Rakningen - Gillette Series Instant 
Hydration Moisturizer +SPF 15  
 
Den nya Gillette Series Instant Hydration Moisturizer +SPF15 är en 
återfuktande, fettfri ansiktskräm med solskyddsfaktor 15, perfekt för 
dagligt användande både morgon och kväll. Den efterlämnar en frisk 
känsla och ger huden den energi som behövs för att se fräsch ut 
genom hela dagen.  
 

 Återfuktar effektivt utan att kännas fet. 

 B3-vitaminer, E-vitamin och provitamin B5 mjukar upp 
huden och ger den näring för att den ska behålla ett friskt utseende 

 Solskyddsfaktor 15 som skyddar mot skadlig UVA/UVB-
strålning.  
 
Genomsnittligt pris för 50 ml: 100 kr 

 


