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Mitkä ovat epiloinnin hyödyt verrattuna muihin 
menetelmiin? 

Epilaation avulla voi nauttia sileästä ihosta, joka 
kestää jopa neljä viikkoa. Epilointi poistaa myös 
ohuimmat ja lyhyimmät ihokarvat juuresta saakka, 
toisin kuin muut karvanpoistomenetelmät, kuten 
höylät ja voiteet. Epiloinnin ansiosta karvojen 
takaisinkasvaminen kestää neljästä kuuteen 
viikkoa. Lisäksi epilaattorin avulla voi poistaa neljä 
kertaa lyhyempiä ihokarvoja kuin vahaamalla, joten 
karvojen takaisinkasvua ei tarvitse odottaa 
karvanpoistojen välillä.  
 
Lisäksi epilaattorilla voi poistaa ihokarvat kaikilta 
alueilta, niin kainaloista, bikinialueelta, kasvoista, 
käsistä kuin jaloista, miellyttävästi omassa 
kylpyhuoneessa. 
 
En ole koskaan aiemmin käyttänyt epilaattoria – 
sattuuko epilointi?   

Silk-épil-epilaattorit on kehitetty minimoimaan 
kaikenlainen epämukavuus ja ärsytys iholla, joten 
ne sopivat hyvin ensikertalaisille. Aktiiviset 
hierontarullat stimuloivat ihoa mikrovärähtelyn 
avulla ennen ja jälkeen ihokarvanpoiston, jättäen 
ihon rentoutuneemmaksi. 
 
Laitetta voi käyttää kostealla iholla suihkussa. 
Lämmin vesi tehostaa mikroverenkiertoa ja sitä 
kautta auttaa tuottamaan kipuaehkäiseviä aineita. 
Lämmin vesi myös pehmentää ihoa ja vähentää 
epämukavuuden tunnetta ja ihoärsytystä.  
 
Jos aiempaa kokemusta epiloinnista ei ole, voi 
ensimmäinen epilointikerta tuntua hieman 
epämukavalta. Jatkuvassa käytössä iho tottuu 
epilointiin ja se tuntuu miellyttävämmältä. 
Epämukavan tunteen vähenemiseen vaikuttaa 
myös se, että ihokarvat kasvavat takaisin eri 
nopeudella, jolloin seuraavilla kerroilla ihokarvoja on 
vähemmän poistettavana kuin ensimmäisellä 
kerralla.  

 
 
Miksi valita Silk-épil 5 Wet & Dry? 

Silk-épil 5 Wet & Dry on suunniteltu erityisesti niille, 
jotka eivät ole ennen käyttäneet epilaattoria. 
Braunin Wet & Dry -teknologia mahdollistaa sen, 
että epilaattoria voi käyttää helposti ja miellyttävästi 
joko märällä tai kuivalla iholla. Laitteen liukumaton 
kahvaosa antaa tukevan otteen ja mahdollistaa 
ihokarvanpoiston kaikkialta, erityisesti herkiltä 
alueilta. Laitteen nopeutta voi säätää omien 
tarpeiden mukaan; laitteessa on nopeus 
hitaampaan, hellävaraiseen epilointiin ja toinen 
nopeus tehokkaaseen epilointiin. Lisäksi useissa 
malleissa on myös hierontaosan, joka lisää 
aktiivisella värinällään epiloinnin hellävaraisuutta. 
 
Onko turvallista käyttää Braun Silk-épil 5 -
laitetta suihkussa tai kylvyssä?  

Kaikki Braunin Silk-épil Wet & Dry -mallit ovat 100 
prosenttisen vedenpitäviä ja sen vuoksi turvallisia 
käyttää niin suihkuissa kuin kylvyssä. Laite sammuu 
automaattisesti, mikäli se on kytketty sähkövirtaan 
tai lataustelakkaan.  
 
Lisääkö epilointi ihokarvojen kasvua? 

Ei, tämä on testattu dermatologisissa testeissä. 
Itseasiassa tutkimukset osoittavat, että säännöllinen 
epilointi vähentää karvojen kasvua, tekee 
ihokarvoista ohuempia ja pehmeämpiä sekä antaa 
pitkäaikaisen lopputuloksen.  
 
Milloin on paras aika epiloida? 

Illat ovat parhaimpia aikoja epiloida. Silloin olet 
rentoutunut ja epiloinnista mahdollisesti tuleva 
punoitus ehtii laskea yön aikana. Heräät aamulla 
ihanan sileillä säärillä! 
 
Lisätietoja www.braun.com 
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