WELLVITAS ANBEFALINGER TIL DIG MED FOR MEGET HÅR
EN OPTIMAL BARBERING

PAS GODT PÅ DIN SKRABER

1. Tag dig tid til at forberede dit ansigt før barberingen ved at
vaske ansigtet i varmt vand. Tag gerne et bad. Det gør, at dine
porer åbner sig og giver dig en lettere og behagelig barbering.

1. Sæt gerne skraberen i blød inden barbering. Det gør,
at den vil glide nemmere over huden, og du får mindre
irritation og færre rifter. Husk under barberingen at skylle
skraberens barberblade jævnligt, så bladene er fri for
skum og hår.

2. Brug evt. en preshave-creme, og massér den helt ind i skægget,
da den lægger en beskyttende hinde. Det sikrer, at skraberen får
fat i skægstubbene frem for huden. Lad det trænge ind. Preshaven
skal ikke skylles af, men er basen for den følgende barberskum.
3. Påfør nu en barberskum i god kvalitet. Barbercreme eller barbergel
er også gode valg. Brug en passende mængde, og massér det ind i
skægget i en til to minutter. Smør det evt. på med en barberkost.
4. Benyt en kvalitetsskraber, f.eks. Premium Shaver, og barber i
hårenes retning. Undgå at presse for hårdt, da det kan medføre
hudirritation. Skraberen skal udføre arbejdet, ikke dig.
5. Husk at skylle skraberens barberblade jævnligt under barberingen, så bladene er fri for skum og hår.

2. Et vigtigt råd for at få en god barbering uden irritationer
er rene barberblade i høj kvalitet, f.eks. Premium Shaves.
For en tæt og hygiejnisk barbering uden rifter er det vigtigt,
at du udskifter skraberens blade jævnligt
3. Skyl barberbladene efter barbering, og ryst dem tørre.
Undgå at tørre skraberens blade af i et håndklæde eller
lignende, da det kan sløve bladene. Læg evt. skraberen
med bladene opad, så det sidste vand kan dryppe af.
4. Opbevar skraberen et tørt og sikkert sted, f.eks. i hylsteret. Så undgår den at få påført bakterier - og ligeledes
stød der kan gøre skade på skraberen.

6. Efter barberingen skylles ansigtet grundigt i koldt vand, da det lukker porerne igen. Brug derefter et tørt håndklæde til at duppe ansigtet.
7. En aftershave efter barberingen er vigtigere, end du måske tror.
En barbering kan være hård ved huden, og din hud har derfor brug for
den rette mængde fugt og pleje for ikke at udtørre. De fleste aftershaves virker antibakterielle og har en beroligende og nedkølende effekt.

PREMIUM SHAVE
Har du uønsket hårvækst og ønsker en tæt og behagelig
barbering, som passer på din hud, anbefaler Wellvita Premium
Shave. Et regulært alternativ til de dyre barberblade uden at
gå på kompromis med kvaliteten.
Med den avancerede 5-blads-teknologi og fugtighedsstrip
indeholdende aloe vera og vitamin E tager Premium Shave et
yderst vigtigt step mod en tæt barbering uden hudirritationer.
Wellvita ønsker at tilbyde kvalitetsbarbering til en rigtig god
pris. Det får du med Premium Shave.
Læs meget mere om Premium Shave på www.wellvita.dk

