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Remington DuraBlade! Twój zestaw Ambasadora 

Poszukujesz trymera, dzięki któremu kompleksowo zadbasz 
o swój zarost? Twój udział w tym projekcie jest obowiązkowy! 
Dołącz do grona Ambasadorów i przetestuj trymer 
Remington DuraBlade.

Zadanie do wykonania jest bardzo proste – wypróbuj, 
zaprezentuj swoją stylizację zarostu, oceń efekty i podziel 
się opinią z innymi. 

Udział w tym projekcie daje Ci możliwość podzielenia się swoimi 
doświadczeniami poprzez fotorelację, wideorecenzję oraz zamieszczenie 
recenzji na wyznaczonej dla Ciebie platformie!

W tym przewodniku projektu znajdziesz informacje, dzięki którym 
dowiesz się o urządzeniu Remington DuraBlade oraz aktywności, które 
czekają na Ciebie w projekcie! 

Masz już swój Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 
https://www.trnd.com/pl/projekty/remington-durablade

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem szymon@trnd.pl

▪   Trymer Remington DuraBlade  

▪   Przewodnik Projektu Remington DuraBlade

Masz już swój Zestaw Ambasadora?
Koniecznie podziel się wrażeniami na blogu projektu: 



DuraBlade to niezawodny trymer do golenia. Jego dwustronne ostrza 
w technologii TST umożliwiają łatwe golenie w dowolnym kierunku - 
z włosem lub pod włos.

Pozwalają na swobodne modelowanie brody lub usunięcie włosów 
na długość 0,2 mm, uzyskując efekt golenia. 

Wyjątkowo trwałe ostrza

Dzięki nowemu trymerowi DuraBlade możesz przycinać, 
golić i stylizować dowolną długość zarostu.

Cztery różne grzebienie do zarostu zapewniają elastyczność 
przycinania włosów na dowolną długość.

Równomierne i wygodne strzyżenie umożliwia osiągnięcie 
efektu idealnie krótkiej brody lub wystylizowanego zarostu. 

Same ostrza trymera Durablade umożliwiają golenie 
na długość 0,2 mm. 

Trymer Remingotn Durablade ułatwia precyzyjne regulowanie 
linii zarostu. 

Dwustronne ostrza TST są bardzo 
trwałe, co pozwala oszczędzić czas 
i pieniądze na wymianie ostrzy. 
DuraBlade tnie włosy tuż nad 
powierzchnią skóry, bez zacięć 
i zadrapań zapewniając delikatne 
i wygodne golenie. 

Z DuraBlade nigdy nie będziesz 
musiał wymieniać ostrzy!*

*Przez okres trwania gwarancji 5 lat + 1 dodatkowy rok po zarejestrowaniu się na www.remington.pl

Stylizuj swój zarost 
z Remington DuraBlade.



Dzięki czterem nakładkom grzebieniowym do zarostu:
1, 2, 4 lub 6 mm, możesz uzyskać różne długości zarostu 
i modelować kontur z niezwykłą precyzją, goląc z włosem 
lub pod włos.

Ten wielofunkcyjny trymer może przyciąć zarost na każdą 
długość i stylizować Twoją brodę, tak jak chcesz! 

Wybierz nakładkę grzebienia trymującego odpowiedniej 
długości – najlepiej zacznij od nakładki 6 mm, a następnie 
przycinaj krócej korzystając z pozostałych nakładek. 

Prowadź zamocowaną nakładkę płaską powierzchnią po skórze. 
Powoli przesuwaj grzebień nakładki przez włosy, jeśli trzeba 
wykonuj ruchy w różnych kierunkach. 

Jeśli w trakcie trymowania na grzebieniu nagromadzi się dużo 
włosków, wyłącz urządzenie, zdejmij nakładkę grzebieniową 
i wyczyść szczoteczką.

Aby uzyskać efekt golenia na długość 0,2 mm lub jednodniowego 
zarostu, postępuj tak samo jak podczas przycinania, ale już bez 
nakładki grzebieniowej na głowicy ostrza. 

Przyłóż płaską górną część ostrza do skóry i powoli przesuwaj 
przez zarost w kierunku “pod włos”.

Cztery nakładki 
grzebieniowe

Przycinanie

Golenie

Przycinanie i golenie na sucho 



Jeśli używasz żelu lub pianki do golenia, postępuj tak 
samo jak przy goleniu na sucho. 
Pamiętaj jednak, że po użyciu żelu do golenia należy 
spłukać ostrze ciepłą wodą, aby zmyć nadmiar żelu lub 
pianki oraz inne zanieczyszczenia. 
 

DuraBlade jest w 100% wodoodporny i posiada ergonomiczny design z antypoślizgowym uchwytem.

Golenie na mokro

Trymer DuraBlade możesz ładować za pomocą kabla USB.
Przed pierwszym użyciem, zaleca się podłączyć trymer do ładowania, aby 
uzyskać całkowity poziom naładowania. 

Jak rozpoznać, że trymer ma niski poziom naładowania?
- dioda LED  znajdująca się na spodzie rączki miga szybko czerwonym światłem.

Jak rozpoznać, że trymer jest w trakcie ładowania?
- dioda LED świeci stałym czerwonym światłem.

Jak rozpoznać, że trymer jest w pełni naładowany?
- dioda LED nie świeci się po podłączeniu trymera do kabla USB, a następnie 
     końcówki USB kabla do zasilanego portu USB.

Uwaga! 
Podczas ładowania trymer nie będzie pracować! 
 
 

Trymer DuraBlade posiada zasilanie 
litowe - całkowicie naładowany 
może pracować do 60 minut. 

Czas ładowania całkowicie 
rozładowanego akumulatora 
to 4 godziny. 

Ładowanie 

Trymer DuraBlade posiada zasilanie 



Zarost jest bardzo ciekawym atrybutem mężczyzny. Właśnie dzięki 
niemu możesz bardzo łatwo zmienić swój wygląd i w szybki sposób stać 
się atrakcyjny w oczach płci przeciwnej. Jest wiele możliwości zmiany 
stylizacji zarostu, które z całą pewnością pomogą Ci w poprawieniu 
wizerunku. Oto kilka propozycji na nową stylizację. 

▪  Krótki i wygodny, to cenisz w nim najbardziej.

▪  Broda w parze z wąsem na krótko.  

▪  Starannie przystrzyżony, odpowiedniej długości. 

▪  Nie za krótki, nie za długi.  Praktyczny 
w każdej sytuacji. 

▪  W sam raz na trening.  

W trendzie, na Sportowca?  

Jaki może być Twój wymarzony zarost? 

W trendzie, na  Hipstera? W trendzie, na Muszkietera? 

W trendzie, na Dżentelmena? W trendzie, na Samuraja? 

▪  Inaczej nazywany „ironicznym zarostem”. 

▪  Wydaję się być niedbały, ale  jest starannie 
wypielęgnowany. 

▪  Trochę dłuższy niż zwykle. 

▪  Z wąsem na pierwszym planie.

▪  W tej wersji głównie wyróżnia się 
wąs. Nie łączy się on z bródką.

▪  Dla całkowitego efektu możesz 
podkręcić swoje wąsy niczym 
XVII-wieczny muszkieter. 

▪ Zdecydowanie krótszy z niespecjalnie 
 zapuszczonym wąsem. 

▪ Jego długość optycznie wydłuża twarz. 

▪ Musi wyglądać na zadbany i odpowiednio 
  przystrzyżony  z pomocą Durablade od 
  fi rmy Remington. 

▪ Idealnie sprawdzi się na spotkania biznesowe 
  i do pracy. 

▪  W stylu pokrewnym do Hipstera.

▪  Niezbyt starannie wypielęgnowany, 
ale zawsze odpowiednio przystrzyżony.

▪  Broda o długości przynajmniej 25 cm.

▪  Dodatkowo obowiązkowy wąs oraz kitka 
na czubku głowy. 

Szukasz pomysłu na 
stylizację zarostu?

Zainspiruj się!



Twoje zadania w projekcie 
Remington Durablade 

Odpakuj i rozpocznij testy

Opisz swoje doświadczenia w recenzji

Zacznij od rozpakowania i poznaj zawartość Twojego zestawu Ambasadora. 
Zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie przewodnikiem projektu, w którym 
znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat trymera Remington 
Durablade oraz samego projektu.

Pierwsze wrażenie udokumentuj, najlepiej robiąc zdjęcia. 

Potem możesz je dodać, logując się na swój profi l trnd.

Zadanie wykonane:
       Rozpocząłem testy Remington Durablade.                                                                                           

Wrażeniami z testowania Remington Durablade możesz dzielić 
się w trakcie trwania projektu. 

Użyj kanałów społecznościowych takich jak Facebook, Youtube lub Instagram i stwórz 
fotorecenzję lub wideorecenzję. 

Swoją opinię na wyznaczonych dla Ciebie platformach będziesz mógł zamieścić 
po otrzymaniu wiadomość e-mail z informacją o tych platformach. 

Zadanie wykonane:
    Stworzyłem i opublikowałem fotorecenzję.
    Stworzyłem i opublikowałem wideorecenzję.
    Zamieściłem opinię o trymerze Remington Durablade na wyznaczonej dla mnie platformie.      
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Bądź aktywnym Ambasadorem 

Podziel się swoją opinią na temat Remington Durablade w trakcie trwania 
projektu, biorąc udział w dwóch ankietach internetowych. Kiedy tylko ankieta 
będzie dostępna, zostaniesz o tym poinformowany mailowo, a na Twoim profi lu 
trnd pojawi się wiadomość. 

Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo ważna! 

Zadanie wykonane:
    Wypełniłem ankietę na początku projektu.                                                                      
    Wypełniłem ankietę na końcu projektu.                                                                          
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Podczas całego projektu dzielimy się naszymi opiniami na temat Remington 
Durablade na stronie i blogu projektu: www.trnd.pl/remington-durablade

Czekamy na Twoje pytania i propozycje tematów, które warto poruszyć na 
blogu projektu. Prosimy o Twoje komentarze na blogu lub informacje na 
adres: szymon@trnd.pl. 

Dziękujemy!



Przycinasz swoją brodę krótko, nosisz przystrzyżone wąsy, a może stylizujesz 
zarost zgodnie z panującymi trendami?

Zaprezentuj swój styl i zainspiruj innych! 

#akcjazarost

TAK! NIE!

Spraw, aby recenzja była zwięzła. 
Maksymalna długość to 5 zdań.

Stwórz prawdziwą, szczerą opinię.

Skup się na efektach, jakie 
osiągnąłeś dzięki urządzeniu!

Odnieś się wyłącznie do osobistych 
doświadczeń! 

Nawiąż do tego jak urządzenie 
sprawdziło się podczas przycinania, 
nadawaniu kształtu oraz golenia. 

Twoja recenzja nie może być 
dłuższa niż  5 zdań.

Twoja recenzja nie może być 
formą reklamy – oceń produkt 
rzetelnie!

Twoja recenzja nie może zawierać 
sformułowań i informacji 
dostępnych w opisie produktu lub 
technologii Durablade. 

Twoja recenzja nie może zawierać 
informacji o projekcie i platformie 
trnd – administrator uznaje takie 
treści za formę reklamy!

Recenzja Remington Durablade – 
jak ją napisać?

Twoja fotorecenzja Remington Durablade

Zrób zdjęcie swojego zarostu przed użyciem Remington 
Durablade i po jego przycięciu.

Opublikuj zdjęcia na swoim profi lu Facebook lub 
Instagram dodając hasztag #akcjazarost i #durablade 

Pokaż innym, na jaki zarost zdecydowałeś się dzisiaj! 

Zaskocz znajomych  i followerssów swoją stylizacją.

Twoja wideorecenzja Remington Durablade
 
1. Możesz nagrać krótki fi lm typu Unboxing. Opowiedz o swoich pierwszych wrażeniach 

po otwarciu przesyłki z Twoim Remington Durablade. 

2. Nagraj fi lm, w którym pokażesz innym, jak Ty używasz Remington Durablade i jakie 
efekty udało Ci się osiągnąć! Udokumentuj swój proces przycinania zarostu, nadawania 
kształtu i golenia się. Opowiedz w kilku zdaniach o wrażeniach  z użytkowania. 

Zaskocz innych swoją kreatywnością. Zamieść nagranie na przykład na YouTube, dodając 
w tytule nagrania słowa „Remington Durablade” oraz „opinia”. Dzięki temu inni użytkownicy 
będą mogli odnaleźć Twój fi lm.
  



www.trnd.pl/remington-durablade
trnd kontakt: szymon@trnd.pl
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