Cosmetica Bijsluiter GLADDERR
GLADDERR levert de volgende cosmeticaproducten voor
de optimale scheerbeleving.
·	GLADDERR Pre Shaving Scrub (100 ml)
·	GLADDERR Foaming Shaving Oil (30 ml en 120 ml)
·	GLADDERR Calming Aftershave Balm (120 ml)
·	GLADDERR Scheercartridges voor de vrouw en de man
·	En GLADDERR geeft scheertips, zie verder in deze bijsluiter
De cosmeticalijn van GLADDERR is in Nederland ontwikkeld op basis
van een uitgebreide studie over scheren. Hierbij is specifiek het scheren
van het lichaam en de schaamstreek onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft een team van professionele cosmeticaspecialisten de producten van GLADDERR samengesteld met zorgvuldig
geselecteerde ingrediënten. Door de uitgebalanceerde samenstelling
van de cosmeticalijn werken de producten onderling synergetisch.
Het resultaat is een optimaal op elkaar afgestemde cosmeticalijn die
de zelfwerkzaamheid van de huid activeert en harmoniseert. GLADDERR
maakt weloverwogen geen indeling naar verschillende huidtypen omdat
het huidbeeld dynamisch is en wetenschappelijk wordt gezien als een
tijdelijk verschijnsel. De producten van GLADDERR zijn zo ontwikkeld
dat de huid als orgaan de mogelijkheid behoudt tot zelfcorrectie.
De studie heeft ons verder in staat gesteld om scheertips te geven die
het scheren extra aangenaam maken en die eventuele irritaties minimaliseren. GLADDERR heeft voor u een scheerboekje samengesteld waarin
de uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt. Dit boekje kunt u gratis
downloaden op GLADDERR.com.
De GLADDERR geur past bij de luxe, frisse beleving van ons merk.
Een aangename geur die speciaal ontwikkeld is om uw favoriete
vertrouwde parfum of eau de toilette niet te overheersen.

sulfate, hydrated silica, glycerin, polysorbate 20, acrylates/c10-30
alkyl acrylate crosspolymer, cocamidopropyl betaine, parfum,
triethanolamine, panthenol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.
·	Aloë vera: verzachtend, vochtregulerend en kalmerend
bij huidirritaties
·	Glycerine: hydraterend
·	Panthenol – pro-vitamine B5: sterk verzorgend, revitaliserende werking
GLADDERR Pre Shaving Scrub bevat een natuurlijke scrub en
is allergeenvrij.

GLADDERR Foaming Shaving Oil
De Foaming Shaving Oil is speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik
onder de douche. De schuimende werking van GLADDERR Foaming
Shaving Oil is uniek en heeft als voordeel dat de olie beter zichtbaar is.
Omdat het een product op oliebasis is, verdwijnt het langzamer van de
huid dan bijvoorbeeld scheerschuim waardoor u langer en prettiger kunt
scheren. De olie maakt het tevens mogelijk om meerdere keren dezelfde
plek te scheren. Met GLADDERR Foaming Shaving Oil behaalt u dus
een optimaal scheerresultaat zonder vervelende bijwerkingen.
De combinatie van vier soorten natuurlijke oliën beschermt de huid
perfect en versterkt de natuurlijke vochthuishouding. Het resultaat is
een vitale, zachte huid.
INGREDIENTEN: glycine soja oil, mipa-laureth sulfate, laureth-4,
cocamide dea, parfum, simmondsia chinensis seed oil, prunus
amygdalus dulcis oil, macadamia ternifolia seed oil, tocopherol,
helianthus annuus seed oil.

De cosmeticalijn van GLADDERR voldoet aan de strengste normen
van de Europese cosmeticawetgeving. De samenstelling van de individuele producten en informatie over de werking is hierna toegelicht.

·	Soja olie: verzachtend en versterkt de natuurlijke vochthuishouding
·	Jojoba olie: sterk verzachtend en beschermend, rijk aan vitamine E
·	Macademia olie: beschermt de huid tegen uitdroging en gaat
huidirritatie tegen
·	Amandel olie: sterk verzachtend en beschermend

GLADDERR Pre Shaving Scrub

GLADDERR Foaming Shaving Oil bevat natuurlijke wasactieve stoffen
voor schuimvorming en is allergeenvrij.

De Pre Shaving Scrub heeft een fijne textuur en is speciaal ontwikkeld
om dode huidcellen te verwijderen. Door de huid (vóór het scheren)
periodiek te scrubben met GLADDERR Pre Shaving Scrub zorgt u er
tevens voor dat het haar meer in dezelfde richting staat waardoor het
haar zo kort mogelijk wordt afgeschoren. Het resultaat is een prettigere
scheerervaring en een beter resultaat.
Door de milde samenstelling van specifieke ingrediënten is deze scrub
tevens geschikt als scrub voor het gezicht. GLADDERR Pre Shaving Scrub
geeft uw (gezichts)huid nieuwe vitaliteit door het verwijderen van dode
huidcellen en geeft de zelfwerkzaamheid van uw huid daarmee de ruimte om te herstellen en te vernieuwen.
INGREDIENTEN: aqua, aloe barbadensis leaf juice, sodium laureth

GLADDERR Calming Aftershave Balm
De Calming Aftershave Balm werkt volledig in synergie met de scrub
en olie. Na het scheren heeft een behandeling met de GLADDERR
Calming Aftershave Balm een rustgevende werking op de huid.
Daarnaast behoudt de huid, door de ingenieuze samenstelling van
de balsem, de mogelijkheid tot zelfcorrectie. Hierdoor én door het
toepassen van de GLADDERR scheertips raakt de huid gewend aan
uw scheerpatroon met optimaal scheerresultaat als gevolg.
Het anti-irritant complex SymcalminTM kalmeert de huid direct en het
heeft een sterke werking tegen jeuk, roodheid en irritaties. De toevoeging
van aloë vera, allantoine en glycerine verzacht de huid en versterkt de

natuurlijke vochthuishouding. Panthenol heeft een vitaminevormende
eigenschap omdat het doordringt in de huid waar het wordt omgezet
in vitamine B5 en zo de vernieuwing van de huid bevorderd. Het zorgt
er dan ook voor dat de huid soepeler en elastischer wordt en dat oppervlakkige tekenen van veroudering verminderen. Het product bevat tot
slot CapislowTM wat de haargroei tot wel 35% vertraagd. Het resultaat
is een vitale, zachte huid die langer glad blijft.
INGREDIENTEN: aqua, aloe barbadensis leaf juice, glycerin, ethylhexyl
stearate, cetearyl alcohol, butylene glycol, polysorbate 20, lecithin,
larrea divaricata extract, parfum, acrylates/c10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, pentylene glycol, panthenol, peg-40 castor oil, allantoin,
sodium cetearyl sulfate, tocopherol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
helianthus annuus seed oil, hydroxyphenyl propamidobenzoic acid,
sodium hydroxide.
·	Aloë vera: verzachtend, vochtregulerend en kalmerend
bij huidirritaties
·	Glycerine: hydraterend
·	Panthenol – pro-vitamine B5: sterk verzorgend
en een revitaliserende, hydraterende werking
·	CapislowTM: haargroeiremmer
·	SymcalminTM: anti-irritant complex tegen roodheid en irritatie
·	Allantoine: verzorgend, kalmerende eigenschappen,
stimuleert celgroei
GLADDERR Calming Aftershave Balm is allergeenvrij.

GLADDERR scheermescartridges voor
de vrouw en de man
De scheermescartridge is speciaal ontwikkeld om de huid te scheren
zonder bijwerkingen. De cartridge heeft 5 mesjes welke zo zijn geplaatst
dat ze risicoloos scheren en dat achtergebleven haren gemakkelijk weggespoeld kunnen worden. Het staal is geproduceerd in Zweden en
is van de hoogst mogelijke kwaliteit.
De scheermescartridges worden geproduceerd in Duitsland en zijn
beschikbaar voor zowel vrouwen als mannen. De vormgeving van
de cartridge voor vrouwen is ontworpen om benen, de schaamstreek
en andere moeilijke plaatsen zoals de oksels, flexibel en risicoloos te
scheren. Voor mannen is deze cartridge dan ook zeer geschikt voor het
scheren van het lichaam. De cartridges voor mannen zijn, door de vormgeving, flexibiliteit en lubra strip, speciaal geschikt voor het scheren
van de baardstreek.
De cartridges voor vrouwen zijn beschikbaar in wit, violet-wit en
turquoise-groen. De cartridges voor mannen zijn blauw-zwart.
Het handvat en de scheermescartridge zijn zo ontwikkeld dat de
cartridge goed op het handvat klemt, zonder afbreuk te doen aan
het fraaie ontwerp. Het verdient aanbeveling om het plaatsen en verwijderen van de scheermescartridge te verrichten met het beschermdoosje eromheen.
De GLADDERR Scheermescartridges zijn verkrijgbaar bij de leverancier van uw handvat of via de website GLADDERR.com. Daarnaast
bieden wij u als service de mogelijkheid om een abonnement af te
sluiten waarbij de scheermescartridges periodiek bij u thuis worden
afgeleverd. Afhankelijk van de frequentie van het scheren adviseren
wij de omvang van abonnementen als volgt:
·	Bij dagelijks gebruik gebruikt u in de regel 2 scheermescartridges
per maand. Hierbij gaan wij er vanuit dat u onze meegeleverde
scheertips in acht neemt (goed schoonspoelen en afdrogen na
gebruik en om de twee weken vervangen). Bij dagelijks scheren
adviseren wij derhalve een abonnement voor de levering van
12 scheermescartridges per halfjaar.
·	Bij 2 tot 3 maal per week scheren adviseren wij 2 scheermescartridges
per anderhalve maand. Hierbij gaan wij er vanuit dat u onze meegeleverde scheertips in acht neemt (goed schoonspoelen en afdrogen
na gebruik en om de drie weken vervangen). In dit geval adviseren

wij een abonnement voor de levering van 8 scheermescartridges
per halfjaar.
Een abonnement kan altijd en per direct stopgezet worden.
De eerste levering vindt plaats bij het afsluiten van het abonnement.
Op GLADDERR.com kunt u gemakkelijk een abonnement afsluiten.

GLADDERR scheertips
Onderstaande scheertips zijn van toepassing op het lichaam,
de benen en de schaamstreek. U kunt het volledige boekje met
scheertips downloaden via GLADDERR.COM
1		Begin altijd met het verkorten van lange haren met een tondeuse
of schaar als dat nodig is.
2		Verzacht het haar en de haarzakjes door het nat te maken
(minimaal 3 minuten).
3		Het scrubben van de huid voor het scheren met GLADDERR
Pre Shaving Scrub zet het haar in dezelfde richting en verwijdert
huidcellen. Het haar kan zo nog korter worden geschoren.
Let op: wij raden dagelijks scrubben niet aan, één keer per
week zou moeten volstaan voor een optimaal scheerresultaat.
4		Breng de GLADDERR Foaming Shaving Oil aan en masseer
het in op de uitwendige huid.
5		Start met scheren op het makkelijkste deel van uw lichaam om
gevoel voor het mesje te krijgen. Scheer altijd kalm en zacht en
probeer als het kan uw huid strak te trekken met uw handen.
6		Ervaar de richting van het haar en start het scheren met de haarrichting mee. Na verloop van tijd kunt u eventueel ook zijwaarts
scheren. Als het haar naar beneden groeit scheer dan in het begin
altijd van boven naar beneden.
7		De GLADDERR Foaming Shaving Oil geeft u de tijd om het scheren
goed te doen omdat de olie langzaam van het lichaam verdwijnt.
Bij het aanbrengen van de olie is het handig om het handvat even
in een standaard te plaatsen. GLADDERR heeft speciaal daarvoor
verschillende (wand)standaards ontworpen.
8		Spoel de cartridge tussendoor veelvuldig schoon om de haren
uit de cartridge te verwijderen. Zo behouden de mesjes een
optimaal scheeroppervlak.
9		Voel na het scheren de huid en masseer zacht met de handen
om het resultaat te bepalen. Herhaal het scheren indien nodig.
10	Optimaliseer uw gladde huid door een paar dagen niet te scheren
en verbeter de scheervaardigheid door eigen ervaring op te bouwen. Rode irritatie kan voorkomen worden door uw lichaam te leren
kennen. Geef uw huid de tijd om de veranderingen naar regelmatig
scheren te ervaren.
11	Het verdient aanbeveling om af te spoelen met koud water.
Hierdoor sluiten de poriën zich goed en krijgt u een fris en
glad gevoel.
12	Spoel het handvat en de cartridge schoon met water na gebruik.
Om de levensduur van de cartridge te verlengen kunt u deze eventueel reinigen met alcohol.
13	Droog het handvat en mesje altijd goed af. Hier heeft u bij het
volgende gebruik profijt van. Het zal tevens de levensduur van
de cartridge verlengen en uw stijlvolle GLADDERR scheergerei
blijft mooi!
14	Na het scheren van de schaamstreek is het een overweging waard
om een nachtje zonder ondergoed te slapen. Hierdoor krijgt de huid
van de schaamstreek meer zuurstof waardoor het beter hersteld en
waarmee eventuele kans op irritaties wordt verminderd.
15	Smeer de geschoren delen van het lichaam in met GLADDERR
Calming Aftershave Balm voor een heerlijke en verzachtende
werking. Het gebruik van babyolie of babypoeder raden wij
ten zeerste af.
En tot slot, geniet van het goede gevoel dat GLADDERR u geeft.
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