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Avène Shaving Foam MEN 200ml
Rakskum för den känsliga huden med mjuk skäggväxt
•
•
•
•
•
•
•

krämig och lätt i konsistensen
ger skonsam rakning då rakbladet lättare glider över huden
minskar risken för micro-sår
högt innehåll av Avène Thermalvatten
renande och lugnande egenskaper för att minska irritation
fri från konserveringsmedel och alkohol
lätt parfymerad

När/hur
Skaka flaskan väl. Fukta ansiktet och sprid sedan ut rakskummet.
Efter rakning; avsluta gärna med en lätt dusch av Avène Thermalvatten för att minska raksveda. Klappa försiktigt huden torr och återfukta
därefter med After-Shave Balm eller Fluid.

Rek. utpris 189kr

Avène Shaving cream MEN 100ml
Rakkräm för känslig hud med tät/ hård skäggväxt
•
•
•
•
•
•
•

rik och krämig i konsistens
ger skonsam rakning då rakbladet lättare glider över huden
minskar risken för micro-sår
renande och lugnande egenskaper för att minska irritation
högt innehåll av Avène thermalvatten
fri från konserveringsmedel och alkohol
lätt parfymerad

Rek. utpris 189kr
När/hur
Applicera liten mängd rakkräm på fingertoppar eller i rakborste. Massera in med cirkulerande
rörelse. Rakborste gör att hårväxten blir mjukare och du får en skonsammare rakning. Raka och
spraya gärna en lätt dusch av Avène Thermalvatten för ytterligare lugnande effekt. Avsluta med
att applicera mjukgörande After-Shave Balm eller Fluid.

Avène After- shave balm MEN 75ml
Återfuktande ansiktskräm/ After- shave balm för känslig,
torr hud
• lugnar irriterad hud och motverkar raksveda
• mjukgörande balm som återfuktar känslig,
torr hud efter rakning
• rik och krämig i konsistens
• högt innehåll av Avène thermalvatten
• fri från alkohol
• lätt parfymerad
När/hur
Applicera liten mängd After-shave balm på fingertopparna
och massera in i huden efter rakning.

Rek. utpris 209 kr

Avène After- shave fluid MEN 75ml

Återfuktande ansiktskräm/After-shave för känslig normal till
kombinerad hud
•
•
•
•
•
•
•

lugnar irriterad hud och motverkar raksveda
lätt konsistens med silkeslen textur
en fuktkräm som samtidigt mattar ner feta partier
idealisk för en hud som primärt behöver fukt, ej fett
högt innehåll av Avène thermalvatten
Fri från alkohol
lätt parfymerad

När/hur
Applicera en liten mängd Avène After-Shave fluid på fingertopparna och massera in i huden efter rakning.

Rek. utpris 209 kr
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