


تا پانزده بیست سال قبل، عصرهای جمعه بزرگ ترین آینه ی خانه 
در قرق پدرها بود. پدرها در مراسمی طوالنی ساعت ها با کاسه ای از 
کف ریش تراشی و یک ریش تراش دستی جلوی آینه می ایستادند 
تا صورتشان را مدل دلخواه شان اصالح کنند. بعد از آن که استفاده 

از دستگاه های اصالح معمول شد، این مراسم در روزهای هفته 
هم برگزار می شد. حاال دیگر برای آن هایی که به گذاشتن ریش یا 

ته ریش عالقه دارند، مرتب کردن موهای صورت شان کار آسانی 
است.  تا مدت ها دستگاه های ریش تراش  و ماشین اصالح را به نام 

براون می شناختیم. حاال بعد از پنج سال غیبت براون در بازار ایران، 
دوباره فروشگاه اینترنتی دیجی کاال این امکان را فراهم کرده تا 

خرید محصوالت براون در صفحه ی محصوالت زیبایی و سالمت  
برای مشتری هایش میسر باشد. ماشین اصالح های سر و صورت 

براون را به  صورت انحصاری با گارانتی اصل و کیفیت تضمین شده، 
می توانید از دیجی کاال بخرید و مطمئن باشید محصول بی عیب و 

نقصی به دست تان می رسد. تیغه های برش مو در ماشین اصالح های 
براون به شکلی طراحی شده اند که بُرندگی خود را برای مدت 

طوالنی حفظ می کنند. با بعضی از ماشین اصالح های سر و صورت 
براون می توانید صورتتان را حتی در حمام و در زیر دوش آب اصالح 

کنید.  براون برای آن هایی که ته ریش می گذارند ماشین  اصالح هایی 
با قابلیت تنظیم اندازه ی اصالح تولید کرده است. می توانید اندازه ی 

مورد نظرتان را در ماشین اصالح تان ثبت کنید تا الزم نباشد برای 
هر بار اصالح دوباره اندازه ی اصالح را تنظیم کنید.

محصوالت براون در کشور آلمان تولید می شوند. این 
شرکت فعالیتش را از سال ۱۹۸۴ شروع کرد و حاال به یکی از 

تولیدکننده  های شناخته شده و باسابقه ی محصوالت زیبایی و 
سالمت در دنیا بدل شده است.

Exclusive

اصل بخر، براون بخر
پایان دوران غیبت 5ساله براون با عرضه دوباره در دیجی کاال

5040s ماشین اصالح صورت

مناسب برای اصالح روزمره اصالح کامل و بدون نقص

ضد آبامکان اصالح زیر دوش

2



مناسب برای اصالح روزمره

3050cc ماشین اصالح صورت

HC5010 ماشین اصالح رس

انعطاف در حرکت

دارای سری برای اصالح با سبک 
مورد نظرتان

قابل شست وشو
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