
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                            

IŞILTILI CİLTLERİN SIRRI BRAUN YÜZ EPİLATÖRÜ VE 

TEMİZLEME CİHAZI MEDIA MARKT’TA 

En yeni teknolojiyi tüketicilerle buluşturan Avrupa’nın bir numaralı elektronik 
market zinciri Media Markt, Braun’un yeni Yüz Epilatörü ve Temizleme cihazını 

kadınların beğenisine sundu. Media Markt’ın 39 mağazasında ve online alışveriş 
sitesi mediamarkt.com.tr’de tüketicilerle buluşan ürün, çene, dudak üstü, alın 

kaşlardaki tüyleri kolayca alırken, temizleme fırçası ile ciltte fark yaratacak. 

Media Markt, en yeni ürünleri, tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Braun’un 
yüzdeki istenmeyen tüyleri azaltmaya ve cildi temizlemeye yarayan yeni Yüz Epilatörü 
ve Temizleme cihazı Media Markt’ta yerini aldı. Pratik kullanımıyla dikkat çeken ve 
ekstra ince başlığı ile yüzdeki 0,02 mm uzunluğundaki en kısa tüyleri bile nazikçe 
alabilen ürün, saniyede 200 çekme hareketiyle geleneksel cımbızlara göre çok daha 
hızlı ve hassas hareket edebiliyor.  
 
Yüz epilatörü ile birlikte sunulan yüz temizleme fırçası ise ciltteki makyajı ve pürüzleri 
temizleyerek yüzün duruluğunu ve parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı oluyor. 
Dermatologlar tarafından da test edilen ürün yüzlerce mikro titreşimi sayesinde, elle 
temizlemeye oranla 6 kat daha etkili. Ölü deri hücrelerini peeling yaparak yok eden ve 
ciltteki gözenekleri derinlemesine temizleyen fırça, yüzde yüz su geçirmez özelliğiyle 
banyo sırasında da rahatlıkla kullanılabiliyor. 
 
Kadınların doğal ışıltılarına yeniden kavuşmasına imkan veren Braun Yüz Epilatörü ve 
Yüz Temizleme cihazına Media Markt mağazalarından ve mediamarkt.com.tr’den 
ulaşabilirsiniz. 
 
Braun Yüz Epilatörü ve Yüz Temizleme Cihazı Fiyatı: 179 TL 
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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 ve online satış kanalı mediamarkt.com.tr ile hizmet vermektedir.  
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