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O blagovni znamki Raedical
Kaj je Blagovna znamka Raedical in komu je namenjena?
Rædical je blagovna znamka z jasnim konceptom in naborom vrednot in prepričanj za aktiven in
kreativen življenjski slog.
Inspiracijo in navdih išče v vsem, kar presega uveljavljene smernice in ustaljene miselne vzorce
ter premika meje človeške sposobnosti, torej v alternativni glasbi, ekstremnih športih, progresivnih
in svobodomiselnih idejah, kreativnih rešitvah, oblikovanju in naravi.
Namenjena je moškim, ki resnično živijo aktiven, ustvarjalen in izzivalen življenjski slog, cenijo
svobodo in stremijo k popolnosti.

Kaj pomeni ime Raedical?
Ime Raedical je izpeljano iz angleške besede “radical” in se izgovori /radɪk(ə)l/. Izhaja iz slenga
ameriški surferjev in pomeni nekaj, kar je dobro, odštekano oz. noro. Prav tako je nadpomenka
za nekaj revolucionarnega, organskega, ekološkega, naravnega in avtohtonega.
Že samo ime blagovne znamke nakazuje tendenco po drugačnosti in skrajnosti, skratka vsemu,
za kar si mora človek resnično prizadevati ali si upati, to pa je hkrati tudi slog naših uporabnikov
in odraža njihovo miselnost.

Kdo so Raedical?
Raedical so mlada in entuziastična ekipa oblikovalcev, razvijalcev, glasbenikov in športnikov iz
Maribora, ki živijo to, kar blagovna znamka sporoča: aktiven in kreativen življenjski slog. Blagovna
znamka Raedical je rezultat skupnih prizadevanj po promociji tovrstnega življenjskega sloga in
želje po širjenju ideje ter povezovanju z ljudmi, ki so jim te vrednote in prepričanja blizu.

Kakšne so naše vrednote in načela?
Rædical je popolnoma predan naravi, ohranjanju njenih lepot ter spoštovanju človekovih pravic
in pravic živali.
Sodelujemo le z dobavitelji, ki delujejo po načelu fair trade in spoštujejo načela pravične trgovine
v odnosu s pridelovalci. Raedical odločno nasprotuje kakršnemukoli izkoriščanju delovne sile,
izvajanju nasilja nad živalmi in kršenju njihovih pravic.
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Ko gre za kakovost naših izdelkov ne sklepamo kompromisov. Izbiramo le najboljše surovine in
materiale, ki zagotavljajo najboljšo kakovost naših izdelkov.
Poleg kakovosti izdelkov in družbene odgovornosti, blagovna znamka Raedical svojo
prepoznavnost gradi tudi na načelih minimalističnega dizajna “manj je več”, ki izdelkom dajejo
značilno in prepoznavno, kompaktno, zrelo, sodobno in privlačno celostno podobo.
Med temeljne vrednot pa gotovo štejemo povezovanje s sorodnimi panogami in lokalnimi
proizvajalci, prodajalci, kreativci, dobavitelji in uporabniki. Želimo biti aktiven del tega okolja in
skupnosti ter tako podpirati prizadevanja po zagotavljanju kakovostnih in kreativnih izdelkov.

Kakšna je vizija blagovne znamke Raedical?
Blagovna znamka Raedical želi prerasti segment moške kozmetike in se pozicionirati predvsem
kot blagovna znamka za aktivne in kreativne ljudi z jasno filozofijo, naborom vrednot in jasnim
sporočilom. Tako kot so za rast brade potrebni predanost, potrpežljivost, modrost in kreativnost
želimo z vsakim našim izdelkom opominjati ljudi na to, kako pomembne so te vrline, skrb za
naravo in okolje, enakopravnost in kreativnost. Življenje resnično živimo le, če ga živimo aktivno
in ustvarjalno ter naše izkušnje delimo z drugimi.
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Olja za nego brade Raedical
Kaj je olje za nego brade?
Olje za nego brade sodi med naravne kozmetične proizvode za moške za dnevno uporabo. Olja
za brado imitirajo maščobo kože, njihova sestava pa je zelo podobno človeškemu sebumu zaradi
česar se hitreje in enostavneje absorbirajo. Zaradi te lastnosti vlažijo, regenerirajo in ščitijo kožo,
bradi pa dajejo lesk in zdrav videz.
Sestavljena so iz 100% naravnih in čistih rastlinskih olj, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti
odpravljajo srbenje, suho kožo, akne in razcepljene dlake ter eteričnih olj, ki skrbijo za omamne
vonjave in dajejo oljem značilen karakter.

Kakšne so prednosti uporabe olj?
Olja za brade dajejo bradi lesk in zdrav videz ter vlažijo kožo, ki zaradi brade pogosto ni deležna
zadostne nege. Še posebej je takšna nega pomembna in potrebna pri izpostavljenosti soncu,
mrazu, soli ter drugim ekstremnejšim pogojem.
Zaradi esencialnih maščob, visoke vsebnosti vitamina E in drugih lastnosti, olja za nego brade:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vlažijo kožo pod brado,
varuje kožo in dlake pred opeklinami in ozeblinami,
regenerirajo poškodovano kožo,
preprečuje nastajanje aken,
preprečuje vraščanje dlak,
preprečuje cepljenje lasnih konic,
suhim, poškodovanim dlakam vračajo sijaj, vlažnost in mehkobo,
zdravijo manjše ureznine ter pospešujejo celjenje ran,
krepijo lasne korenine,
delujejo antiseptično in
omogočajo enostavnejše razčesavanje.

Kako uporabljamo olja za nego brade?
Olja Raedical lahko nanašamo direktno iz stekleničke ali z uporabo kapalnega zamaška, ki ga
priložimo vsakemu olju.
Za nanos brez kapalnega zamaška stekleničko postavimo v vodoravni položaj tako, da je ustje
stekleničke obrnjeno navzgor. Zamašek odvijemo, odprto dlan položimo na ustje stekleničke in jo
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zasukamo navpično navzdol in nato nazaj. Za nanos z uporabo kapalnega zamaška prvo
odstranimo aluminijast zamašek in namestimo kapalni zamašek.
V dlan roke nakapljamo količino olja v velikosti kovanca (cca. 10 kapljic), ga enakomerno
razmažemo med dlani in ga počasi vtremo v brado in kožo pod njo. Takoj po nanosu olja se pojavi
nekoliko oljast občutek, ki pa izgine takoj, ko olje penetrira v kožo.
Za najboljše rezultate olje nanašamo 1x dnevno, najbolje po tuširanju, ko so kožne pore najbolj
odprte zaradi česar je absorpcija še boljša.

Kako dolgo zadostuje 1 steklenička olja?
30 ml steklenička olja zadostuje za 2-3 mesece redne uporabe, odvisno od velikosti brade in
načina uporabe.

Kakšen je rok trajanja?
Ker gre za 100% naravna rastlinska olja je ob pravilni hrambi rok trajanja omejen na najmanj 6
mesecev po odprtju stekleničke.

Kako shranjujemo olje za nego brade?
Ne izpostavljamo soncu. Hranimo v zatemnjeni steklenički, ki olje ščiti pred škodljivimi UV žarki.
Pripoporočamo hrambo v temnih prostorih pri konstantni temperaturi do 25°C. Ob nepravilni
hrambi se lahko rok trajanja zmanjša.

Opozorila in neželeni učinki.
Naravna olja Raedical vsebujejo rastlinska olja oreščkov. Pred uporabo in nanosom je potrebno
preveriti in testirati za alergene. Če se pojavi alergična reakcija je potrebno z uporabo nemudoma
prenehati.
Samo za zunanjo uporabo. Hraniti izven dosega otrok. Ne uporabljati na odprtih ranah. Izogibati
se stikom z očmi.

Kje in kako so izdelana olja za nego brade Raedical
Vsa olja so polnjena in izdelana ročno v Sloveniji in so plod domačih prizadevanj po razvoju in
proizvodnji najkakovostnejših, unikatnih, kreativnih in uporabnih izdelkov. Olja polnimo v malih
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serijah, s čimer zagotavljamo najvišjo stopnjo kontrole kakovosti izdelkov, surovin, dobaviteljev,
materialov in sledljivost.
Prednost dajemo lokalnim dobaviteljem, proizvajalcem in oblikovalcem, s čimer še dodatno
zagotavljamo pregled nad kakovostjo naših izdelkov, hkrati pa tako podpiramo lokalno okolje in
domače gospodarstvo, mikro-podjetja, obrtnike, umetnike in oblikovalce katerega del smo tudi
sami.

Sestavine splošno
100% naravna rastlinska olja
Vsa olja za nego brade Raedical so izdelana iz skrbno izbranih 100% naravnih, certificiranih in
čistih rastlinskih olj, ki ne vsebujejo kemičnih topil in dodatnih barvil in so pridobljena s posamezni
surovini najprimernejšo metodo.
Skladnost z ISO9001 standardom
Vsa olja Raedical so izdelana iz certificiranih surovin in olj, ki zagotavljajo ustrezno čistost in
kakovost.
Organske sestavine
Sestavine in surovine v oljih za nego brade Raedical, ki nosijo oznako Organic ali 100% organic
so certificirane s strani priglašene organizacije Soil Association, ki določa merila in standarde za
organske izdelke za uporabo v kozmetiki (lepota in zdravje) kot tudi prehranski industriji.
Brez sintetičnih dodatkov (Synthetic free)
Olja Raedical so obogatena in odišavljena le z naravnimi eteričnimi olji brez sintetičnih dodatkov,
razredčil in dišav, ki bi lahko škodovala zdravju ali okolju, kot so silikon, parafin, formaldehid itn.
Veganom prijazno
Blagovna znamka Raedical si prizadeva, da so vsa olja za nego brade izdelana v skladu z
veganom prijazno politiko, kar želimo doseči s transparentnostjo in objavo vseh potrebnih
podatkov o sestavi in surovinah uporabljenih v naših proizvodih. Prav tako olja ne vsebujejo
sestavin živalskega izvora, temveč le olja in sestavine rastlinskega ali mineralnega izvora. Voski
za brke in izdelki, ki ne nosijo oznake “vegan friendly” so izvzeti. Prav tako naših izdelkov ne
testiramo na živalih.
Ne testiramo na živalih
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Izdelkov Raedical v skladu s politiko veganom prijazne kozmetike ne testiramo na živalih. Prav
tako ne sodelujemo, poslujemo ali kupujemo od dobaviteljev, ki svoje izdelke ali surovine testirajo
na živalih.
Poreklo surovin in fair trade
Skrbimo, da so olja pridobljena in pridelana na rastlinam avtohtonih območjih s čimer skušamo
zagotoviti najboljše lastnosti. Prav tako sodelujemo le z dobavitelji, ki delujejo po načelu fair trade
in spoštujejo načela pravične trgovine v odnosu s pridelovalci. Blagovna znamka je predana
spoštovanju človekovih pravic in nasprotuje kakršnemukoli izkoriščanju delovne sile.
Nadzor kakovosti in sledljivost
Dobavitelji surovin so skrbno izbrani in imajo urejen nadzor kakovosti surovin in njihovo sledljivost.

Sestavine podrobneje
Vse sestavine v oljih za nego brade Raedical so skrbno izbrane v skladu z načeli in vrednotami
blagovne znamke Raedical. Vsa olja so izdelana iz najboljših, 100% naravnih, certificiranih in
čistih sestavin.

Rastlinska olja
Bistvena značilnost naravnih rastlinskih olj so esencialne maščobe, ki pomagajo pri regeneraciji
celičnih membran in hidraciji kože z zmanjševanjem izgube vode ter tako dopolnjuje njeno
naravno delovanje.
Med esencialne maščobne kisline štejemo omega 3 in omega 6 maščobne kisline, njihova glavna
značilnost pa je, da jih telo ne proizvaja samo in jih moramo prejeti s hrano ali kako drugače.
Nekatera rastlinska olja, kot je denimo jojobino olje ali kokosovo olje, so izredno bogata z
vitaminom E, ki je pomemben tako za regeneracijo in prožnost kože, kot tudi negi dlak.
Jojobino olje
Jojobino olje je glavna sestavina vseh Raedical olj za nego brade in daje oljem značilen zlat videz.
Pridobivajo ga iz sadežev ameriške puščavske rastline. Pravzaprav ne gre v resnici za olje,
ampak vosek, ki nastane v rastlini. Za razliko od ostalih rastlinskih olj je olje jojobe zelo podobno
človeškemu sebumu zaradi česar se enostavneje absorbira. Ker ne hlapi tako kot olja na vodni
bazi, jojobino olje vlaži kožo in daje bradi zdrav videz in lesk.
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Arganovo olje
Je zelo bogato z vitaminom E in močan antioksidant. S svojimi lastnostmi vlaži kožo, preprečuje
nastajanje aken in vlaži dlake. Kot olje jojobe je tudi arganovo olje bogato z omega-3 in omega-6
maščobnimi kislinami zaradi česar prodre globoko v notranjost dlak. Pomaga pri hlajenju in
regeneraciji kože, ki je bila izpostavljena vetru, soncu ali mrazu in jo pomaga varovati pred
opeklinami ali ozeblinami, zaradi česar je več kot primerno za linijo izdelkov MOVE.
Mandljevo olje
Mandljevo olje je zelo izdatno in bogato z vitamini A, B1, B2, B6 in E ter zelo počasi penetrira v
kožo zaradi česar kožo ščiti in mehča ter preprečuje vraščanje dlak. Olje preprečuje cepljenje
lasnih konic jih odlično neguje, suhim, poškodovanim dlakam pa vrača sijaj, vlažnost in mehkobo.
Lešnikovo olje
Lešnikovo olje ima svojstveno barvo in vonj, kar daje oljem Raedical poseben karakter. Odlično
se meša z ostalimi olji in dodatno poudarja in oplemeniti lastnosti eteričnih olj. Prav tako
preprečuje nastajanje aken pod Brado.
Konopljino olje
Tudi konopljino olje je izredno bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami (omega-6 in omega3), ki jih človeško telo potrebuje vendar ne proizvaja samo. Prednost konopljinega olja je razmerje
med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami, ki znaša 3:1 in se najbolj približa razmerju
človeka. Je bogato z vitaminom E ter izredno dobro vlaži kožo in prepričuje izgubo vode iz kože.
Zaradi teh lastnosti varuje dlake pred zunanjimi vplivi kot so sonce, mraz, sol itn.
Ricinusovo olje
Je naravni antiseptik in zaradi nizke molekularne mase prodre globoko v kožo. Čisti kožo,
odpravlja akne, zdravi manjše ureznine, pospešuje celjenje ran ter blaži opekline. Zaradi
maščobnih kislin omega 9 ščiti in krepi lasne korenine, preprečuje izpadanje dlak, spodbuja rast,
mehča dlake in jim daje sijaj. Prav tako preprečuje cepljenje dlak in je primerno za poškodovano
brado.
Eterična olja
Eterična olja blagodejno delujejo na človekovo fizično in psihično počutje, nekatera pa imajo tudi
zdravilne učinke. Oljem za nego brade Raedical pa poleg vseh blagodejnih lastnosti dajejo
edinstven in radikalen karakter.
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Kolekcija olj za nego brade Raedical
Kolekcijo olj za nego brade je v celoti navdihnil aktiven in kreativen življenjski slog sodobnega
moškega, ki ceni svobodo in naravo, stremi k popolnosti v vsem, kar počne in živi polno in aktivno
življenje.
Ker smo inspiracijo našli v ekstremnih športih, alternativni glasbi, progresivnih idejah, kreativnih
izdelkih in oblikovanju smo karakter olj, vonj, sestavine in druge lastnosti tekom razvoja in
testiranja skrbno prilagodili načinu in namenu uporabe.

URBAN beard oil
Za vsakodnevne priložnosti in trenutke kot so opoldanska kava s prijatelji, sestanek s poslovnimi
partnerji in kadar mora brada izgledati urejena, vseeno pa ohranit videz urbanega lovca.
Sestavine: jojobino olje, mandljevo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična olja.

URBAN SELECTION beard oil
Naša najbolj prefinjena in ekskluzivna večerna mešanica olj in dišav, ki se odlično poda
vrhunskemu vinu, viskiju, cognacu ali pivu s prijatelji v klubu. Napolnila vas bo s prijetnimi občutki
in samozavestjo.
Sestavine: jojobino olje, mandljevo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična olja.

MOVE beard oil
Najbolj sveže in odštekano olje v naši kolekciji namenjeno aktivnim in drznim urbanim atletom,
kot so skaterji, bmx-rji, free-runnerji, nogometaši itn.
Sestavine: jojobino olje, arganovo olje, mandljevo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična
olja.

MOVE EXTREME beard oil
Najbolj trpežno olje namenjeno največjim in najbolj zagretim adrenalinskim entuziastom. Move
extreme dobesedno impregnira brado in jo zaščitilo tudi v najbolj “neprijetnih” okoliščinah, kot so
svež pršič, slan ocean, orkanski vetrovi ter blato. Namenjen je surferjem, windsurferjem,
motokrosistom, downhill in MTB kolesarjem, plezalcem, kite-rjem in ostalim avanturistom.
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Sestavine: jojobino olje, arganovo olje, mandljevo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična
olja.

CRAFT beard oil
Posvečen delavcem, kreativcem, sindikalistom, ustvarjalcem ter vsem, ki si radi umažejo roke,
ob tem pa izgledajo urejeni.
Sestavine: jojobino olje, mandljevo olje, lešnikovo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična
olja.

HACK beard oil
Hack je naš poklon vsem geekom, hekerjem, programerjem, grafičnim in industrijskim
oblikovalcem in ostalim v monitorje zazrtim lovcem, rockovskim zvezdam nove ere.
Sestavine:jojobino olje, mandljevo olje, ricinusovo olje, lešnikovo olje, konopljino olje, eterična
olja.

RIFF beard il
Namenjen glasbenim navdušencem in ustvarjalcem, indie, blues-erskim, rokerskim, metalskim in
punkerskim bradam, ki norijo na odru ali pod njim.
Sestavine: jojobino olje, mandljevo olje, lešnikovo olje, ricinusovo olje, konopljino olje, eterična
olja.

Zakaj različni tipi olj in v čem se razlikujejo?
Z različnimi tipi olj smo primarno želeli zadovoljiti specifičnim potrebam ciljnih uporabnikov in
namenu uporabe hrati pa ujeti duh, izraziti karakter ter ga še poudariti in potencirati.
Tako sta denimo olji Move in Move Extreme namenjeni najzahtevnejšim uporabnikom, športnim
navdušencem in adrenalinskim entuziastom, ki uživajo v globokem pršiču, orkanskih vetrovih ali
velikih valovih, medtem ko je prefinjena mešanica olj Urban in Urban Selection namenjena
večernemu druženju ob kozarcu dobrega viskija, vina ali butičnega piva. Olji Hack in Craft sta
naš poklon vsem hekerjem, programerjem, oblikovalcem, ustvarjalcem ter ostalim kreativcem,
medtem ko je Riff namenjen ljubiteljem in ustvarjalcem rokerskih, punkerski težkometalnih ter
drugih alternativnih godb.
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Kako se Raedical razlikuje od konkurenčnih izdelkov?
Ker so olja Raedical izdelana ročno v kontroliranih majhnih serijah z uporabo ne-redčenih, čistih
in 100% naravnih sestavin s kontroliranim poreklom, kar omogoča zagotavljanje najvišje
kakovosti.
Ker nam nabor naših vrednot in prepričanj zagotavlja, da so sestavine pridobljene v skladu z
najvišjimi standard fair trade trgovine in proizvodnje in da v procesu niso bile kršene pravice
delavcev, otrok in živali.
Ker je blagovna znamka Raedical znamka z jasnim konceptom, navdihom in smernicami
zavezanimi kakovosti in skupnosti naših uporabnikov in prijateljev.
Ker so naši produkti skrbno načrtovani in ker dizajnu in oblikovanju naših izdelkov ter iskanju
najboljših in najkreativnejših rešitev poleg kakovosti posvečamo največ pozornosti, to pa nas
pozicionira nad konkurenčne proizvode.
Ker so izdelki Raedical cenovno dostopni in dosegljivi vsakomur.
Ker blagovno znamko gradimo na skupnosti, sodelovanju in povezovanju z našimi prijatelji,
uporabniki, simpatizerji in ambasadorji.
Ker ponujamo portfelj namenskih izdelkov, ki rešujejo in zadovoljujejo specifične potrebe
uporabnikov in omamno dišijo.
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Voski za brke Raedical XXXX by Filip Flisar
O XXXX (four cross) by Filip Flisar kolekciji
Kolekcija Raedical XXXX je nastala v sodelovanju s Filipom Flisarjem, svetovnim prvakom v
disciplini smučarskega krosa, dobitnikom srebrne medalje na prestižnih X-Games v ZDA in
dvakratnim olimpijcem.
Ime linije izdelkov XXXX (Four Cross) je navdahnila Filipova paradna disciplina v smučarskem
krosu, pojavlja pa se tudi v drugih ekstremnih športih, denimo gorskem kolesarstvu in BMX-u
itn. Logotip sestavljajo štirje X-i, ki ponazarjajo prav ime Four Cross, hkrati pa so sinonim za
nekaj ekstremnega in radikalnega.
Vsi Rædical XXXX voski so izdelani ročno v Sloveniji iz najkakovostnejših in skrbno izbranih
naravnih certificiranih sestavin v malih serijah, s čimer zagotavljamo najvišjo stopnjo nadzora
kakovosti izdelkov, surovin, dobaviteljev, materialov in sledljivost.

Kaj so voski za brke?
Voski za brke Rædical XXXX by Filip Flisar sodijo med naravne moške kozmetične proizvode za
dnevno uporabo. Sestavljeni so iz 100 % naravnega belega čebeljega voska, ki zaradi svojih
specifičnih lastnosti omogoča enostavno oblikovanje brkov in jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Zaradi
visoke vsebnosti vitamina A neguje in hrani dlake, mehča kožo pod brki in jo varuje pred
opeklinami in ozeblinami.
Ena bistvenih lastnosti voskov Rædical XXXX by Filip Flisar je trpežnost in možnost ponovnega
oblikovanja brkov brez dodatnega nanosa voska. To lastnost voskom daje lanolin, rumena
voskasta substanca, ki jo izločajo žleze lojnice ovac in ohranja ovčjo volno mehko in bujno. Ker
je podoben sebumu, ki ga izloča človeška koža, se enostavneje absorbira in vlaži kožo, voskom
Rædical XXXX pa daje odlične oblikovalne in lepilne lastnosti.
Vsi voski za brke XXXX by Filip Flisar so polnjeni v priročni in uporabni, 100 % reciklirani embalaži,
brez BPA in pakirani v ročno izdelanih lesenih škatlicah iz izbranega najkakovostnejšega
orehovega lesa.
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Kako uporabljamo voske za brke?
S konico nohta postrgajte želeno količino voska in ga segrejte z gnetenjem oz. drsenjem med
prsti. Vosek nanesite na konice brkov in se pomikajte proti sredini. Za lažji nanos lahko vosek
predhodno segrejte s fenom.
Vsi voski pridejo v priročni embalaži v “sticku”, ki omogoča enostavno hrambo v žepu hlač, s čimer
lahko še dodatno segrejemo vosek.

Raedical XXXX Kolekcija
IP66 mustache wax
Že samo ime pove, da je IP66 najbolj trpežen in radikalen vosek v XXXX (Four Cross) kolekciji in
najbrž tudi na trgu, namenjen najzahtevnejšim uporabnikom, ekstremnim športnikom,
adrenalinskim entuziastom, rockerjem, skratka vsem, ki morajo ohraniti perfekten videz in obliko
brkov v najbolj »nemogočih« razmerah.
Ime je dobil po industrijskem standardu IEC 60529, ki označuje stopnjo zaščite industrijskih ohišij
pred vdorom zunanjih elementov, kot sta voda in prah.
Ker je vosek IP66 ultimativni pripomoček, je vosku priloženo tudi robustno urbano multi-funkcijsko
orodje iz kakovostnega 2 milimetrskega nerjavečega jekla, ki združuje tri, za vsakega radikalnega
brkača vitalna orodja. Glavnik, ki bo kos z voskom IP66 oblikovanimi brki, odpirač za steklenice
in vsestransko uporaben viličasti ključ velikosti 10. Priložena je tudi plezalna vponka iz
nerjavečega jekla kvalitete A4 in nosilnosti 120 kg.

CAMBER mustache wax
Camber je najbolj vsestranski član družine XXXX by Filip Flisar, namenjen bolj sofisticiranemu in
kreativnemu oblikovanju brkov za vsakodnevne ali bolj ekskluzivne priložnosti, kot je večerno
druženju ob kozarcu dobrega viskija, vina ali butičnega piva.
Izraz »camber« je dobro poznan v svetu alpskega smučanja in opisuje tehnologijo izdelave oz.
lastnost tekmovalnih in konvencionalnih smuči, ki smučem zagotavlja togost in natančnost. In
prav te značilnosti odlikujejo tudi vosek Camber by Filip Flisar.
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ROCKER mustache wax
Rocker je najmehkejši in najlažji član družine XXXX by Filip Flisar. Za razliko od voskov IP66 in
Camber je Rocker pravzaprav bolj balzam kot vosek, namenjen vsakodnevni uporabi in tistim, ki
želijo ohraniti naraven videz brkov. Dodano karitejevo maslo daje brkom zdrav videz in lesk,
suhim in poškodovanim dlakam vrača sijaj ter neguje kožo pod brki.
Tako kot camber tudi izraz »rocker« izhaja iz belih strmin in predstavlja čisto nasprotje camberju.
Če camber zagotavlja natančnost in togost na trdih progah, pa je rocker s svojimi mehkejšimi
lastnostmi doma v puhastem celcu izven urejenih smučišč. In prav takšna je narava balzama
Rocker.

14

Mnenja naših uporabnikov
“...Sedaj si enkrat vsako jutro/dopoldan po umivanju/tusiranju nanesem olje in drzi celi dan. Brada
je lepo mehka a vseeno cvrsta in drzi formo, koža je končno zadovoljna in nahranjena, poleg tega
se rahlo lesketam kot sumerski kralj! S kremicami tega prej nisem nikoli dosegel. Uporabljal sem
jih samo par krat na teden, ker je bila na koncu dneva brada čudno leseno trda , koža pa vedno
suha. O kakšnemi vonju ali aroma pa itak ne duha ne sluha.
Zadnji teden je olje prestalo še zadnjo in najtežjo preizkusnjo zaenkrat, in sicer 12 urno vožnjo z
avtomobilom v vseh razmerah, vročo suho in hladno-mokro Nemčijo, koncert s 70,000+
obiskovalci, hladno-moker boat cruise brez marele in suho-vročo Nizozemsko kopanja v potokih,
kanalih in morju itn ...brada stoji! :)”
~ Rene Verlak
“Torej na kratko naj povem, da sem z celotnim produktom torej oljem, vašo (hitro) dostavo in
izgledom zelo zadovoljen. Ojle redno uporabljam in sem se ga zelo navadil. Posebej bi pohvalil,
lično embalažo izdelka. Hvala tudi za vzorce olja, ki ga z veseljem poskušam. Skratka, odlično.
Doklrer bo brada, bo v uporabi vaše olje.”
~ Vitomir Štiftar
“Navdušen nad izdelkom, kot tudi nad samo prezentacijo v reviji City Magazin. Internetna stran
pregledna, dovršena, mogoče samo pogrešam SLO prevod. Vonj olja je svež, športen ravno
pravšen za moj športen karakter. Le tako naprej in veliko uspehov.”
~ Aleš Gavez
“Sicer je to prvo olje, ki ga uporabljam in ne morem podat bolj točnega mnenja, ker ga ne morem
primerjati z ostalimi produkti ampak lahko povem, da sem z oljem zelo zadovoljen.”
~ Sašo Sterdo

15

