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Annenhver mann plages av følsom hud ved daglig barbering 

Philips' nye serie av spesialdesignede barbermaskiner med mikroperler 

reduserer hudirritasjon 

Philips Shaver Series 7000 er spesielt designet for følsom hud, takket være beskyttende 

ringer med et unikt belegg av mikroperler som gjør at barbermaskinene glir mykt over 

ansiktet. Teknologien er dermatologisk testet og klinisk bevist å redusere hudirritasjon ved 

barbering. 

Følsom hud reagerer med irritasjon og rødhet ved barbering. Huden kan bli varm og få en 

sviende følelse, og det kan oppstå røde prikker, barberutslett eller barberkviser. 

– Vi har gjennomført en undersøkelse som viser at cirka seksti prosent av menn har følsom 

hud som blir irritert ved barbering. En tredjedel opplever problemet så sterkt at det gir dem 

stort ubehag og føles plagsomt. Dette er ofte noe som ikke blir åpent diskutert. Isteden 

prøver mennene å finne sine egne løsninger på problemet, som for eksempel å unngå daglig 

barbering - noe som gjør at det blir enda verre når de barberer seg igjen, sier Alexandra 

Pierrou, nordisk markedsleder for Personal Care hos Philips. 

De nye barbermaskinene fra Philips er spesialdesignet for menn med følsom hud. De 

beskyttende ringene rundt skjæreelementene minimerer effektivt friksjonen mot huden. 

Ringene er laget av et patentert materiale med mikroperler, og teknologien er dermatologisk 

testet ved et institutt i Tyskland. De som deltok i testen hadde forskjellig etnisk opprinnelse 

med forskjellige hud- og hårtyper, og alle hadde følsom hud. Hudspesialist og professor K.P. 

Wilhelm undersøkte deltakerne før og etter testen. Etter studien kunne instituttet proDERM 

fastslå at Philips Shaver Series 7000 reduserer hudirritasjon ved barbering. (ProDERM, Insitute 

for Applied Dermatological Research, N=30, 2014.) 

– Ringene fra Philips har et unikt belegg som består av tusenvis av pulveraktige kuler – som 

gir en myk, friksjonsfri overflate. Derfor glir barbermaskinen lett over ansiktet og reduserer 

irritasjon, samtidig som huden blir myk, sier Alexandra Pierrou. 



Barberbladene følger hårstråene, for en tett og skånsom barbering                                                      

Det spesialutformede bladsystemet beskytter huden samtidig som det gir en svært tett 

barbering av lange, korte og flattliggende hårstrå. Sporene er utformet for at hvert hårstrå 

skal legge seg i en optimal kuttestilling, slik at bladet skjærer forsiktig uten å nappe i 

hårstrået.   

Det konturfølgende barberhodet beveger seg i fem forskjellige retninger slik at det lettere 

kan følge hver del av ansiktet og halsen, og derved gi en behageligere barbering. Fordi 

barbermaskinen er fleksibel og følger ansiktets konturer, er det unødvendig å trykke 

barberhodet mot ansiktet eller gå over samme sted flere ganger, noe som beskytter huden 

mot irritasjon. 

Spesiell våt- og tørrforsegling bidrar til skånsom barbering                                              

Barbermaskinene er vanntette, noe som gjør at man kan velge hvordan man vil barbere seg. 

Enten en rask og behagelig tørrbarbering eller en mer skånsom våtbarbering i dusjen eller 

med barberskum eller gel, noe som bidrar til en enda behageligere barbering. 

Den nye 7000-serien er tilgjengelig hos Philips-forhandlere i Norge og har en veiledende pris 

fra 1 699 NOK. 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:  

Alexandra Pierrou, Nordiskt Marknadsansvarig Personal Care & Consumer Lifestyle, Philips,         

Mobil: +46 725 731 540, E-post:  alexandra.pierrou@philips.com 

 

Om Philips 

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), er et selskap innen helse og velvære som fokuserer på å 

forbedre menneskers liv gjennom relevante innovasjoner på områdene helse, livsstil og lys. Hovedkontoret 

ligger i Nederland, og Philips hadde i 2014 en omsetning på 21,4 milliarder euro, 106 000 ansatte og salg og 

tjenester i over 100 land. Selskapet er markedsledende innen hjerte- og akuttbehandling samt 

hjemmepleieprodukter, energieffektive belysningsløsninger og nye bruksområder for belysning. Philips er i 

tillegg ledende innen tannhelseprodukter og barbering og grooming for menn. Nyheter fra Philips finner du 

på www.philips.no/press. 

 

 

 

 


