
Caro cliente OmniShaver,

Em caso de qualquer questão ou problema por favor contacte: 
support@omnishaver.com

Parabéns pela sua compra OmniShaver! Esperamos que vá ao encontro das suas expectativas . 
Para os melhores resultados, por favor siga estas dicas para o uso e cuidado do seu produto 
OmniShaver.

Muito Obrigado Pelo Seu Apoio 

John Harris
OmniShaver Inventor

O OmniShaver ADORA pele escorregadia - Se não souber que tipo de lubrificante usar, 
manteiga é uma ótima opção.

Não Fique com Pele Irritada – Para evitar ficar com pele irritada, não apare excessiva-
mente a mesma área . Apenas 3-4 movimentos de frente para trás será o suficiente.

Não Apare na Horizontal - Mover o OmniShaver na direcção horizonta pode causar golpes 
e cortes profundos. Por favor tenha extra cuidado até se sentir confortável com o uso do 
equipamento. Se ocorrer algum corte, foi devido ao movimento horizontal ao aparar. 
Sob Pressão - Ao aplicar pressão para baixo, faça pequenos movimentos ao aparar (5 a 
8 centímetros de cima para baixo) aplicando pressão para baixo, a falta de pressão pode 
causar pêlos encravados.

Atenção: Não aqueça o seu OmniShaver Premium a mais de 70°C (160°F) ou arrisca a derreter as partes 
plastificadas do equipamento e a queimar-se durante o uso.
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IMPORTANTE
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Não Pare – Resista a vontade de enxaguar o seu equipamento OmniShaver até acabar o corte.

Fim - Após utlização, enxagúe cuidadosamente o seu OmniShaver por água quente até 
conseguir ver através das laminas. Sopre o seu OmniShaver para remover resíduos e 
guarde o equipamento num lugar seco até á próxima utilização.

Dica Premium -  O OmniShaver Premium gosta de se absorver em água quente antes do seu 
uso. A sua cabeça de metal aquecerá e de seguida reproduz o calor durante o seu corte. O 
calor altera a proteína dos pêlos, tornando-os mais maleáveis e mais fácil de rapar e o calor irá 
dar uma ótima sensação na sua pele.

Aperfeiçoa  – Este video de um cliente mostra a técnica correcta:  omnishaver.com/video
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Por favor 
lembra-se de 
suavemente 
aplicar 

pressão para 
baixo ao 
aparar!

Importante!

Não pressionar para baixo suavemente 
poderá encravar os seus pêlos.
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