
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                                 

 
EVDE KOLAY LAZER UYGULAMASI SILK’N GLIDE MEDIA MARKT’TA! 

 
Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt, kişisel bakımına 

önem veren kadınların evde rahatlıkla kullanabileceği lazer epilasyon ürünü Silk’n 

Glide’ı tüketicilerle buluşturdu. Vücudun tamamı için rahatlıkla kullanılabilen 50 bin 

ve 150 bin ışık atımlı lazer epilasyon ürünü, 30 dakikadan kısa sürede istenmeyen 

tüyleri temizleme özelliğiyle kadınların vazgeçilmezi olacak. Silk’n Glide’a sahip 

olmak isteyenler Media Markt mağazalarını ve online alışveriş sitesi 

mediamarkt.com.tr’yi ziyaret edebilirler. 

 
Media Markt, uzun süreli tüy gidermede devrim yaratan ve bakımlı olmayı seven 

kadınlar için geliştirilen Silk’n Glide’ı meraklılarına sunuyor. Güzellik merkezlerine 

gitmeye gerek kalmadan evde kolaylıkla uygulanabilen ürün, 5 farklı enerji seviyesi ile 

isteğe göre ayarlanabiliyor. Güneşlendikten sonra dahi her cilt tipi için kullanılabilen 

Silk’n Glide aynı zamanda kol, bacak, koltuk altı, yüz ve bikini bölgelerine de 

uygulanabiliyor.  

3 ayda istenmeyen tüylerde %85'e varan azalma 

Media Markt’ta iki farklı renk çeşidiyle sunulan Silk’n Glide, 50 bin ve 150 bin ışık 

atımlı özelliklerinin yanı sıra tek seferde 3 cm²’lik uygulama yüzeyi sayesinde, hassas 

bölgelere etkili bir şekilde erişmeye de olanak tanıyor. Kartuş değiştirmeden 3 ayda 

istenmeyen tüylerde yüzde 85’e varan azalma sağlayan ürün, Media Markt’ın tüm 

mağazalarında 499 ve 699 TL’den satışa sunuluyor.  Evde temiz ve etkili lazer 

epilasyon yapmak isteyen herkes, Media Markt’ta gelerek veya 

mediamarkt.com.tr’ye tıklayarak Silk’n Glide’a sahip olabilir. 

Detaylı bilgi için:  

http://www.mediamarkt.com.tr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelSearch?st

oreId=103452&langId=14&searchProfile=onlineshop&channel=mmtrtr&searchParam

s=&path=&query=silk%27n+glide 
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Media Markt Hakkında 

Dünya markalarını en uygun fiyat garantisiyle sunan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt,  satış öncesi ve sonrası 

kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlamaktadır. 1979 yılında ilk mağazasını Almanya’nın Münih kentinde açan Media Markt, sırasıyla 

Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Rusya ve Türkiye’deki mağazalarıyla 

teknoloji severlerle buluştu. 14 ülkede 750 mağazası 45.000’den fazla çalışan sayısı ile Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi 

konumunda bulunan Media Markt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Media Markt, 14 adedi 

İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, 

Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan toplam 39 mağazası ile hizmet vermektedir. www.mediamarkt.com.tr            
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