
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Veet lanseeraa monitoimituotteen 
hellävaraiseen karvanpoistoon 

 
Veet tuo syksyllä 2016 Suomen markkinoille karvanpoiston monitoimituotteen Veet Sensitive 
Precision Beauty Stylerin. Innovatiivinen tuote sisältää kaikki tarvittavat toiminnot helppoon, 
nopeaan ja hellävaraiseen karvanpoistoon. Veet Sensitive Precision Beauty Styler trimmaa, 
muotoilee ja poistaa ihokarvoja. Olet sitten kotona, matkalla tai nopean kulmakarvojen huolittelun 
tarpeessa, Veetin uusi Sensitive Precision Beauty Styler ratkaisee tilanteen!  
 
Yli sadan vuoden ajan Veet on auttanut naisia saavuttamaan täydellisen, silkinsileän ihon korkealaatuisilla 
karvanpoistotuotteillaan. Nyt Veet lanseeraa uuden ja innovatiivisen tuotteen, jonka avulla karvanpoisto ja 
karvojen huolittelu on joustavaa, nopeaa ja hellävaraista. Veet Sensitive Precision Beauty Styler on 
ainutlaatuinen tuote, sillä samalla laitteella voi trimmata, muotoilla ja poistaa ihokarvoja.  
 
Veet Styler huolittelee kulmakarvat, kainalot ja bikinirajan 
  
Veet Styler sopii herkempien alueiden, kuten kulmakarvojen ja kainaloiden, 
sekä bikinirajan karvojen huolitteluun. Mukana tulee kaksi erilaista 
vaihtopäätä vartalon eri alueille: ohut kaksipuolinen vaihtopää sopii 
esimerkiksi tarkkuutta vaativaan kulmakarvojen muotoiluun, kun taas 
leveämpi vaihtopää sopii hellävaraiseen ja kivuttomaan bikinirajan ja 
kainaloiden karvanpoistoon. 
 
Stylerin mukana tulee lisäksi kaksi kampaa: leveämpään vaihtopäähän 
sopiva bikinirajan ja kainaloiden huolitteluun tarkoitettu kampa sekä 
pienempi kampa kulmakarvojen muotoiluun. Pienemmässä kammassa on 
kaksi trimmauspituutta – 2 mm ja 4 mm – joiden avulla trimmaus ja 
muotoilu ovat helppoa ja nopeaa. 
 
”Me kaikki tiedämme, että on haasteellista löytää aikaa kauneusrutiineille hektisessä elämässä. Siksi 
lanseeraamme uuden Veet Sensitive Precision Beauty Stylerin, joka tekee karvanpoistosta helppoa ja 
kivutonta,” kertoo Mette Skat Duelund Rooz, Veetin markkinointiviestinnän johtaja. 
 
Huoliteltu ilme kotona ja reissussa 
 
Useat naiset ovat yhtä mieltä siinä, että on vaikeaa sisällyttää pitkiä kauneusrutiineja hektiseen arkeen. 
Lisäksi kauneusvälineiden kuljettaminen laukussa on usein hankalaa laitteiden koosta, johdoista tai tilan 
puutteesta johtuen. Veetin Sensitive Precision Beauty Styler tarjoaa ratkaisun kaikkiin näihin haasteisiin, sillä 



   

 

tuote yhdistää tarvittavat toiminnot yhteen tuotteeseen, laite on helppo ottaa mukaan ja se toimii patterilla. 
Styler tekee kulmakarvojen tai bikinirajan trimmauksesta vaivatonta ja nopeaa – missä ja milloin vain.  
 
“Me haluamme antaa naisille mahdollisuuden tuntea olonsa itsevarmaksi ja huolitelluiksi missä tahansa he 
ovat – on heillä aikaa kaksi minuuttia tai enemmän. Tämä Styler tekee sen mahdolliseksi,” Mette Skat 
Duelund Rooz jatkaa. 
 
Uusi Veet Sensitive Precision Beauty Stylerin suositushinta on 29,90 € ja tuote on saatavilla eksklusiivisesti 
Stockmannilta, Tokmannista sekä Keskon ja SOK:n liikkeistä viikosta 48 alkaen. 
 
Tuotekohtaista tietoa saat Veetin asiakaspalvelusta, puhelin: 0290-009200 
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