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Från naturen till dig

Välkommen med din order till vår kundser-
vice eller på vår hemsida där du loggar in 
som återförsäljare. Kontakta kundservice så 
lägger de upp er som kund för hemsidan. 

Rakblad dubbel platinum - från Váli (10pack) - Har ett 
extra tunt lager av platina för extra komfort och hållbar-
het. Perfekt val för den som söker ett billigt blad som 
inte är för aggressivt eller slött. Högkvalitativt rostfritt 
stål! Passar till Váli säkerhetshyvel
VA1021  19:90 kr  49 kr 

Säkerhetshyvel från Váli - ett enda blad i perfekt vin-
kel som skär i jämn nivå med huden utan drag och 
slit. Skäggstråna får därmed en chans att växa ut nor-
malt igen efter rakningen.  
Tre-delad med totalvikt 80gr! Välbalanserad med 
exceptionellt pris kontra kvalité. Extra vikt har lagts 
på huvudet för friktionsfrihet med perfekt grepp. Är 
även en snygg prydnad i badrummskåpet! Effektiv 
emot lockig och grov hårväxt, och är dermatologiskt 
rekommenderat för dig som har problem med irrite-
rad hud efter rakning. Två stycken platina-pläterade 
rakblad från svenskt stål medföljer.

VA1011  115 kr  259 kr

Váli Rakkräm - Rikt och fylligt lödder som lyfter skäggstråna samt 
återfuktar och reparerar huden. Ger perfekt glid mellan blad och 
hud. 

Tillverkad i Sverige med endast naturliga ingredienser. Innehåller 
inga  parfymämnen, parabener eller färgämnen. Bra för känslig 
hud och normal hud.
Skall användas med nedan rakborste för bästa effekt.

VA1051   45:-  99 kr

Mjuk och skonsam rakborste ”milano”. Rengör skonsamt huden 
innan rakning samtidigt som den lyfter upp skäggstråna inför rak-
ningen. Motverkar rakfinnar och inåtväxande hårstrån. 
Italiensk design och kvalité med neutral lukt
Tillverkas i Italien av moderna syntetiska fibrer.
Behöver inte blötläggas, doppa den endast i vatten och skaka ut 
överflödigt vatten och du är klar.
Torkar direkt efter rakning!

VA1031    89 kr  219 kr

Rakställ som passar till säkerhetshyvel och rak-
borste. 230 gram och tillverkat i rostfritt stål med 
ebenholtsimitation. Förlänger livslängden hos en 
rakborste då rakborsten kan hänga upp och ner 
och torka.

VA1041   125 kr  299 kr

Svensktillverkade produkter med italiensk design 
och kvalité för rakning. 

I detta Rakpaketet ingår följande:

•	 Säkerhetsrakhyvel
•	 ”Milano” Rakborste
•	 Super platina dubbelrakblad (12st)
•	 Rakkräm känslig hud (100ml)

A/F 3 st för samtliga artiklar

VA1061  279 kr  649 kr


