
NO:1 ECO
SAFETY RAZOR,  ZERO WASTE

Yksi terä

Unisex

Kokoaminen

KIITOS EKOLOGISESTA
TUOTEVALINNASTASI!

Aloita kiertämällä höylää
vastapäivään
Irroita osat A, B ja C
Ota terä varovasti
pakkauksestaan ja irroita
suojapaperi
Aseta terä osaan C
Aseta osa  B osan C päälle
Kiinnitä koko setti lopuksi
kiertämällä kahvasta
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No.1 Eco® by Saaren Taika
sheivaaja soveltuu kaikenlaiseen
sheivaamiseen sekä miehille, että
naisille!

Moniteräiset sheivaajat saattavat
katkaista karvan ihon alapuolelta,
jolloin sisäänkasvaneiden
karvojen riski lisääntyy.
Yksiteräisellä sheivaajalla sinulla
on vähemmän sisäänkasvaneita
karvoja ja ihosi on yleensä
vähemmän ärtynyt. 

Yli 2 biljoonaa
kertakäyttösheivaajaa päätyy
jätteisiin joka vuosi! 
No:1 Eco sheivaaja auttaa
pääsemään eroon yhdestä arjen
muoviesineestä.

Muoviton

Käsissäsi on kestävä ja turvallinen shaveri, jonka käyttöikä voi olla
jopa vuosikymmeniä! Tämän sheivaajan avulla vähennät muoviroskan

määrää maapalloltamme
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Käyttö
Voit käyttää No:1 Eco® sheivaajaa samoilla alueilla kuin muitakin
sheivaajia, muista vain nämä tärkeät vinkit:
Käytä sheivaamisen apuna sheivaussaippuaa tai -vaahtoa. Levitä vaahto
"vastakarvaan", jolloin karvat ovat pystymmässä ja niiden ajaminen
helpompaa. Aja hitain liikkein! Zero Waste sheivaajan käyttö ei ole vaikeaa,
mutta saatat hyötyä muutamasta "koeajosta". Älä tee tätä virhettä: käytä
Zero Waste sheivaajaa, kuten kertakäyttöistä. Aja varovasti luiden
kohoumien päältä ja muista että Zero Waste sheivaajan terät eivät käänny
"kumpujen" mukaan, kuten kertakäyttöterät! Vedä "löysä nahka"
kireämmälle ennen ajoa (nilkat, polvet, leuka jne), jotta vältyt nirhaumilta
ja haavoilta. 
 
Varmista, että ajettava alue on täysin märkä, jolloin vältyt ihoärsytykseltä.
Varmista, että terä on terävä. Ajojen lukumäärästä huolimatta vaihda terä
mikäli se on päässyt tylsistymään. Huuhdo terä kuuman veden alla ennen
ajoa ja huuhdo pää uudelleen muutaman vedon välein.
Pidä shaveria n. 30 ° kulmassa ihon pintaan nähden. Tee lyhyitä sileitä
ajoja. Zero Waste shaverin pää ei käänny kuten kertakäyttöisten, joten
vältyt nirhaumilta tehdessäsi lyhyitä ajoja.
Anna shaverin tehdä työ: Sinun ei tarvitse kohdistaa terään paljon
painetta, itse asiassa liikaa painaminen saattaa aiheuttaa sinulle haavoja.
Huuhdo ihosi viileällä vedellä ajon jälkeen ja taputtele kuivaksi.
 
Kuivaa shaverisi:
1. Ravista vedet siitä pois
2. Kuivaa se taputtelemalla (älä hinkkaa/hiero!).
3. Jos et ajele usein, suosittelemme, että irroitat terän ajon jölkeen ja
asetat sen kuivumaan.
Suosittelemme muutaman viikon välein, että shaveri puhdistetaan
huolellisesti kuumalla vedellä.
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