
	

 

 
 
 

GILLETTE LANSEERAA UUDEN FUSION PROSHIELDIN ÄRSYTYSTÄ EHKÄISEVÄLLÄ VOITELULLA 
ENNEN JA JÄLKEEN TERÄN 

 
Miehet tekevät useita turhia höylänvetoja parranajon aikana, mikä johtaa ihon ärsytykseen. Parranajon 

mukavuutta jatkuvasti kehittävä Gillette on uudistanut teränsä, jotta miesten ei tarvitsisi muuttaa 
parranajotapaansa. 

Helsinki, 11.2.2016: Tuoreiden tutkimusten mukaan miehet tekevät keskimäärin 1701 höylänvetoa joka kerta 
partaa ajaessaan. Näistä vedoista 120 tapahtuu alueilla, joista suojaava partavaahto on jo poistettu. 
Teräteknologian kehityksestä huolimatta miehet kokevat ihon ärsytystä, joka johtuu pääosin toistuvista 
höylänvedoista samalla alueella. Miesten parranajotavan muutoksen odottamisen sijaan Gillette® on tehnyt 
edistyneimmästä terästään entistäkin paremman suojatakseen miehiä ihon epämukavuudelta. Uusi Gillette® 
Fusion® ProShield™ ennen ja jälkeen terän sijaitsevilla voitelevilla nauhoilla suojaa ärsytykseltä joka 
parranajolla - riippumatta höylänvetojen määrästä. 
 
Miehillä on monia erilaisia parranajotapoja parhaan ulkonäön saavuttamiseksi, ja monia 
näitä tapoja noudatetaan huomaamatta päivittäin. Normaalien maneerien, kuten pohtiessa 
tapahtuvan parran sukimisen tapaan myös tarpeettoman monien höylänvetojen tekeminen 
partaa ajaessa kuuluu näihin huomaamattomiin tapoihin.  
 
Ajaessa partaa kiinnittämättä huomiota ajotapaan on tavallista tehdä useampi höylänveto 
samalla alueella, josta partavaahto on jo poistunut. Usean vedon tekeminen vaahdottomalla 
alueella johtaa ihon ärsyyntymiseen, punaisuuteen ja laikukkuuteen, joka vaikuttaa päivän 
mielialaan. Tästä syystä Gillette on kehittänyt Fusion ProShieldin, jolla onnistuu 
uskomattoman tarkka ja samalla ärsyttämätön ajo. Höylässä ärsytykseltä suojaavat ennen ja 
jälkeen terän sijaitsevat voitelunauhat. 
 
”Uusimmalla teräteknologialla useat vedot samalta kohtaa eivät ole tarpeellisia tarkan 
parranajon kannalta, mutta vanhat parranajotavat ovat tiukassa. Etsimme Gillettellä 
jatkuvasti uusia ratkaisuja parranajon parantamiseen, ja siksi lanseeraamme Fusion 
ProShieldin, jossa voitelunauhat ennen ja jälkeen terän estävät ihoärsytystä. Uudistimme 
terämme, jotta miesten ei tarvitsisi muuttaa parranajotapaansa”, sanoo Gilletten 
tuotepäällikkö Gustav Fagring. 
 
Ominaisuudet: 

• Uusi ProShield ihoärsytystä ehkäisevillä voitelevilla nauhoilla ennen ja jälkeen terän  
 

Gilletten edistyneimmän terän, ProGliden ominaisuudet: 
• Ohuimmat ja hienoimmat terämme mahdollistavat tarkan parranajon ilman painamista2 
• Gilletten edistynein teräpinnoite 
• Blade Stability Bar, joka pitää optimaalisen etäisyyden terien välillä: ajo on erittäin mukavaa 
• Micro Comb, joka ohjaa sängen teriin 
• Precision-trimmeri tarkkaan parranajoon 

 
Partahöylä FlexBall-teknologialla: 

• Innovatiivinen FlexBall-höylä seuraa kasvojen muotoja tarkimman mahdollisen3 ajon aikaansaamiseksi 
 

  
																																																													
1	Perustuu	Gilletten	Readingin	innovaatiokeskuksessa	tehtyyn	yli	10	000	höylänvedon	analyysiin.	
2	Ensimmäiset	4	terää	vs.	Gillette	Fusion	
3	Gillette	Fusion	-terien	joukossa	



	

Kaksi versiota: 
• Perus (keltainen) 
• Chill™ viilentävällä teknologialla (sininen) 

ProShield-terä sopii kaikkiin Fusion- ja ProGlide -varsiin. 

Gillette on mullistanut parranajon Fusion ProGliden FlexBall-teknologialla, ja nyt teräteknologian Fusion 
ProShieldillä. Yli 25 miljoonaa miestä on vaihtanut FlexBall-höylään, ja yhdessä Fusion ProShieldin kanssa 
parranajokokemus Gilletten edistyneimmän terän kanssa on entistäkin parempi.  

Gillette Fusion ProShield on saatavilla päivittäistavarakaupoissa, apteekeissa ja muissa vähittäismyymälöissä 
Suomessa alkaen 8.2.2016. Höylän suositushinta on 19 euroa, lopullinen hinta riippuu jälleenmyyjästä. 
Lisätietoa Gillette Fusion ProShieldistä ja muista Gilletten tuotteista: www.gillette.com. 
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About Gillette  
For over 110 years, Gillette has delivered precision technology and unrivaled product performance – improving the lives of 
over 800 million men around the world. From shaving and body grooming, to skin care and sweat protection, Gillette offers a 
wide variety of products including razors, shave prep (gels, foams and creams), skin care, after shaves, antiperspirants, 
deodorants and body wash. For more information and the latest news on Gillette, visit http://www.gillette.com/. To see our 
full selection of products, visit http://www.gillette.com/en/us/shop-now.aspx. 

About Procter & Gamble   
P&G serves nearly five billion people around the world with its brands. The Company has one of the strongest portfolios of 
trusted, quality, leadership brands, including Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, 
Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, 
Vicks®, Wella® and Whisper®. The P&G community includes operations in approximately 70 countries worldwide. Please 
visit http://www.pg.com for the latest news and in-depth information about P&G and its brands. 


