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Bambaw raseerijal on 100 % looduslik, jätkusuutlikult kasvatatud bambusest käepide. 

Roostevabast terasest terad ja terahoidja muudavad raseerija vastupidavaks ja kestvaks. 

Hoolsa kasutamise tulemusel võib teie raseerija vastu pidada lausa aastakümneid. 

Bambaw raseerijat valides olete te andnud suure panuse ühekordsete raseerijate 

keskkonnasaaste vähendamiseks. 

Usume, et meie Bambaw raseerija on kõige jätkusuutlikum valik nii meestele kui ka 

naistele. Järgnevalt leiate mõningad juhised, kuidas tagada võimalikult nahalähedane 

raseerimine igal kasutuskorral.  Lisaks on kasutusjuhendis on mitmeid nippe, et tagada 

terade pikem vastupidavus ja kuidas neid kasutusaja lõppedes taaskasutada.  

Korduvkasutatava raseerija eelised  
Garanteerime, et te ei pea ühekordsetest raseerijatest loobumist kahetsema! Viimasel ajal 

on levinud arvamus, et mida rohkem raseerijal terasid, seda parem. See aga ei ole 

tingimata nii, sest rohkemate terade korral lõikavad terad mõningaid karvu ka naha alt ja 

see omakorda suurendab sissekasvanud karvade riski. Bambaw raseerijaga sa märkad 

varsti, et su nahk ei ole peale raseerimist enam nii ärritunud ja sissekasvanud karvade hulk 

on tunduvalt vähenenud. Üks tera on su nahale kui 3, 4 või 5 tera su naha vastas!  
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RASEERIJA KOKKUPANEK 

 

 

1. Ava oma raseerija keerates seda vastupäeva 

2. Eralda osad A, B ja    

3. Võta ettevaatlikult tera pakendist välja ja eemalda kate.  

4. Alati hoia tera kinni vaid lühematest äärtest  

5. Aseta tera osasse C 

6. Aseta osa B tera ja C osaga kokku 

7. Ühenda käepidemega (osa A) 

8. Keera raseerija tagasi kokku keerates bambusest käepidet, ära keera tera poolt.  
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NIPID RASEERIMISEKS 

 

Kui sul on tundlik nahk, siis võib olla alguses veidi harjumatu- kuid ära muretse! Bambaw 

raseerija on turvakattega, mis tähendab, et sa saad raseerijat kasutada samadel 

nahapindadel, mida sa ka tavapäraselt raseeriksid. 

Pea meeles peamisi nippe:  

Kasuta raseerimispintslit ja raseerimisseepi, või raseerimiskreemi. Sa võid tekitada vahu, 

liigutades raseerimispintslit ringjate liigutustega raseerimisseebi vastu. Kanna seep või 

raseerimiskreem nahale vastukarva.  

Ära kiirusta. Bambaw raseerijaga ei ole keeruline raseerida, küll aga pead sa paar korda 

harjutama, et saada kätte õige tunnetus. On oluline, et sa ei jätkaks samasugust raseerimist 

nagu ühekordsete raseerijatega, sest need on olemuselt väga erinevad.  

Ole ettevaatlik kurviliste ja kondiliste kehaosadega. Kuigi raseerijal on turvakate, ei liigu 

bambaw raseerijapea sama sujuvalt üle keerukamate kohtade nagu liikuva raseerijapeaga 

raseerijad. Raseerimisel tõmba nahk pingule põlvede, pahkluude, lõuajoone ja muude 

keerukamate kohtade ümber, et vältida sisselõikeid. 
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KUIDAS TAGADA 

TÄIUSLIKKU RASEERIMIST? 

 

Jälgi, et piirkond mida soovid raseerida oleks piisavalt märg. See on üks peamisi saladusi 

täpse ja nahalähedase raseerimise osas, et ei tekiks nahaärritusi. Karvad mis on veega 

niisutatud muutuvad nõrgemaks ja neid on lihtsam eemaldada. 

Kasuta seepi või raseerimisvahtu, mis on piisavalt kreemjas ja püsiv. Vaja oleks, et vaht 

imbuks karvade vahele ja võimaldaks teral sujuvalt üle naha liikuda. Sujuv raseerimine 

tagab ka terale pikema kasutusaja.  

Jälgi, et tera oleks piisavalt terav. Nüri tera on üks peamisi nahaärrituse põhjustajaid. 

Sõltumata raseerimiskordade arvust, kui tera on nüri siis on aeg see välja vahetada.  

Loputa raseerijapea enne alustamist kuuma vee all. Loputa uuesti peale paari tõmmet, et 

eemaldada kogunenud raseerimiskreem ja karvad.  

Raseerijat kasutades hoia seda 30° nurga all.  

Tee lühikesi ja sujuvaid tõmbeid. Pea meeles, et Bambaw raseerijal ei ole paindlikult 

liikuvat pead nagu korduvkasutavatel, seega eelista lühemaid tõmbeid pikematele.  

Las raseerija teeb kogu töö. Sa ei pea täiendavat survet lisama. Muideks, liiga tugev surve 

on tavaliselt põhjuseks miks inimesed endale teraga sisse lõikavad. Käepideme survest 

piisab täielikult. 

Loputa jaheda veega ja kuivata nahk õrnalt patsutades. 

Kaenlaalused 

Selleks, et pääseda ligi keerukamatesse kohtadesse kaenlaall võid sa proovida „kolme-tõmbe“ meetodit. 

Esmalt tõmba raseerijaga karvakasvu suunas, seejärel karvakasvuga risti ja viimase tõmbena vastukarva. Kui 

sul on tundlik nahk siis jäta vastukarva tõmbamata.  
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HOOLDUS PÄRAST 

RASEERIMIST  

 

Üldjuhul tähendab nahalähedasem raseerimine, et vajalik oleks ka nahahooldus peale 

raseerimist. Võrreldes meie näonahaga on teistes kehapiirkondades nahk kuivem, sest 

nendes piirkondades on vähem rasunäärmeid.   

Kui sa raseerid oma nägu, siis soovitame kasutada peale raseerimist tooteid mis on 

looduslike antibakteriaalsete omadustega. Heaks valikuks oleks näiteks teepuuõli või 

rosmariiniõli. 

Keha raseerimise järel oleks vajalik naha kuivuse vältimiseks seda niisutada. Jälgi kindlasti, 

et kasutad enda nahale sobivat toodet, mida oled ka varem proovinud, eriti kui sul on 

tundlik nahk.  Kui ei leia sobivat toodet, siis soovitame looduslikke õlisid nagu kookosõli, 

argaaniaõli või jojobaõli, mis niisutavad ja rahustavad su nahka.  
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NIPID RASEERIJA 

HOOLDUEKS 

 

Kuivatamine 
Lase enda raseerijal täielikult kuivada peale igat kasutuskorda. See tagab terale pikema 

kasutusaja. Raseerija kuivatamiseks: 

1. Raputa raseerijat lõdva randmega mitmeid kordi, et vabastada tera vahele jäänud 

veetilgad. 

2. Kuivata raseerijapea kergelt patsutades kuiva rätikuga.  

3. Kui sa ei kasuta raseerijat sageli, siis soovitame tera raseerijast eemaldada, et tagada 

tera täielik kuivamine peale igat kasutuskorda.  

Puhastamine 
Soovitame iga 2-3 nädala tagant raseerija kuuma veega põhjalikult puhastada. Kindlasti 

jälgi, et puhastatud saaksid kõik nurgad ja kitsamad kohad.   

Tera teritamine 
Teritamine aitab pikendada su tera kasutusaega. Ainus mida sa teritamiseks vajad on paar 

teksapükse!  

Jälgi, et su tera oleks puhas ja kuiv. Tõmba 

tera mööda teksariiet 15-20 korda 30° 

nurga all.  
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Paigutamine 
Me soovitame sul hoida oma raseerijat kuivas kohas, sest niiskus kiirendab terade 
nüristumist. Peale raseerimist võid enda raseerijapea asetada beebiõli või mineraalõli 
sisse, see ennetab raseerija roostetamist.  

Erihooldus 
Soovitatav on ka raseerija käepideme õlitamine iga paari kuu tagant. Kõige paremini sobib 

selleks kreeka pähkli õli, kookosõli või mandliõli. Ära kasuta oliiviõli, sest see rääsub liiga 

kiirelt. Määri õli käepidemele ja eemalda lapiga üleliigne. Lase käepidemel enne 

kasutamist üleöö seista.   

 

KUIDAS TERASID VAHETADA 

JA TAASKASUTADA 

 

Terade väljavahetamise aeg on igale kasutajale erinev, see sõltub karva paksusest, 

raseerimise sagedusest ja isiklikust eelistusest. Me soovitame mitte lükata tera 

väljavahetamist liiga pikaks, sest riskite nahaärrituse ja sisselõigetega.   

1. Ole ettevaatlik, et sa ei lõikaks tera vahetades omale sõrme 

2. Alati hoia tera selle lühemast äärest 

3. Hoia sõrmed paigal ja keera bambusest käepidet 

4. Asenda uue teraga (vt. raseerija kokkupanek) 

5. Kasutatud terade turvaliseks hoiustamiseks sobib ilusti tühi plekkpurk



 

  


