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Epilace & peeling
  v jednom přístroji Sonický peelingový kartáček

Kombinace epilace
& holení

Nástavec s čepelí pro hladkou 
pokožku

Použitelný ve vaně 
nebo koupeli Wet&Dry

Pro extra účinnou epilaci

Technologie Close-Grip

Výkyvná hlava

Světlo Smartlight

Pro extra šetrnou epilaci

Vysokofrekvenční masážní systém

Chladicí/masážní systém

Pro extra pohodlí

Zcela omyvatelný

Osobní nastavení rychlosti

Bezdrátové použití 
až 40 minut

Bezdrátové použití
až 30 minut

Příslušenství

Holicí hlava

Zastřihovací nástavec

Nástavec 
pro citlivé oblasti

Nástavec na obličej

Nástavec 
pro větší účinnost

Nabíjecí stojan



1. Který epilátor je pro tebe ten pravý – Silk·épil 7, 5 nebo 3?

Velmi hustý kartáček
10 000 jemných štětinek 
stimuluje regeneraci 
povrchu pokožky.

Sonická technologie
Více než 3 000 mikrovibrací 
odstraňuje odumřelé buňky.

Silk épil 7

Mimořádně důkladné

7

Nejlepší odstraňování krátkých 
chloupků od Brauna

40 speciálních pinzet
Close Grip 
Odstraní krátké chloupky
velikosti zrnka písku( 0,5 mm) 

40 speciálních pinzet
Close Grip 
Odstraní krátké chloupky velikosti 
zrnka písku( 0,5 mm) 

Wet & Dry 
Pro šetrnější a jemnější epilaci 
může být použit ve vaně nebo 
ve sprše

Wet & Dry 
Pro šetrnější a jemnější epilaci 
může být použit ve vaně nebo 
ve sprše

Duální epilátor
Kombinuje epilaci a břity Venus 
pro okamžitou hladkost

Perfektně se přizpůsobí 
všem konturám těla

Perfektně se přizpůsobí 
všem konturám těla

Nejlepší odstraňování krátkých 
chloupků a perfektně hladká 
pokožka od Brauna

AkumulátorovýAkumulátorový

Jednoduché & snadné

Masážní válečky 
jemně stimulující a masírující vaši 
pokožku

Silk épil 3

3

20 pinzet 
jemně odstraňuje
chloupky i s kořínky

Snadná cesta k hladké 
pokožce

Perfektně hladká pokožkaNejlepší 2v1 epilační a peelingový 

Silk épil 7

7

40 speciálních pinzet
Close Grip 
odstraní krátké chloupky, velikosti 
zrnka písku (0,5 mm)

Jemné & šetrné 

Extra jemná epilace 
pohodlí se systémem masážních 
válečků a ochlazovací 
rukavicírollers and cooling glove

Silk épil 5

5

Extra jemná epilace pro 
optimální výsledky

Perfektně se přizpůsobí 
všem konturám těla

40 speciálních pinzet
Close Grip 
odtraní krátké chloupky, velikosti 
zrnka písku (0,5 mm)

Wet & Dry 
pro šetrnější a jemnějsí epilaci 
může být použit ve vaně nebo ve 
sprše

Perfektně s epřizpůsobí  
všem konturám těla

Akumulátorový

7
Nejlepší odstraňování krátkých 
chloupků a okamžitá hladkost 
od Braun

Silk épil 7
Skin Spa


