
DUURZAAM SCHEREN

Gegarandeerd een gladde huid met het duurzame maar ook stijlvolle scheermes 

van ShampooBars.nl. Duurzaam en natuurlijk materiaal maken dit scheermes een 

unieke en waardevolle koop.

Met dit scheermes gaan we eigenlijk weer terug in de tijd. Deze duurzame messen 

zijn door de komst van de massaal verkochte wegwerpscheermesjes voor een 

groot deel op de achtergrond geraakt. Maar daar willen wij graag weer 

verandering in brengen. Zowel voor mannen als vrouwen is dit een geschikt 

scheermes

Waarom een Safety Razor?

Je stond er misschien nog niet bij stil. Het vervuilende effect van (wegwerp) 
scheermesjes. Per jaar worden er ontelbaar veel plastic scheermesjes 

weggegooid. De scheermesjes zoals je deze misschien nu (nog) aanschaft bieden 
je niet de mogelijkheid om milieubewust te scheren. Dat kan ook niet want het 

metalen mesje is in een plastic omhulsel ingelegd, en die kan je niet scheiden. Ook 

al zou je dat willen! Wij bieden een oplossing zodat je vanaf nu jouw zero waste 
invloed ook kan uitoefenen tijdens je scheerbeurt.



HOE MONTEER IK 

MIJN SAFETY RAZOR

GOED SCHEREN

DOE JE ZO

1. Draai je scheermes tegen de klok in los.

2. Zorg dat de onderdelen A, B, en C los van elkaar zijn.

3. Neem voorzichtig een navulmes uit de verpakking en verwijder de verpakking.

4. Houdt het navulmesje altijd vast aan de kortere randen.

5. Plaats het mes op sectie C.

6. Plaats sectie C bovenop het mes en sectie B.

7. Monteer samen op sectie A.

8. Schroef het scheermes weer aan elkaar door het handvat
(niet het scheermes) te draaien.

Dit scheermes is doordat het één vlijmscherp mesje bevat anders in gebruik dan het mesje dat je 

misschien nu nog gebruikt. Deze mesjes bestaan vaak uit meerdere mesjes. Deze mesjes zijn vaak 

makkelijk in gebruik maar hebben een irriterend effect op de huid. Het grootste verschil met een 
plastic scheermes is dat je de Safety Razor in een hoek van ongeveer 30 graden houdt en geen druk 
hoeft te zetten op het scheermes.

Zorg ervoor dat het gebied dat je wilt scheren goed nat is. Dit is een van de belangrijkste geheimen 

voor een gladde scheerbeurt zonder irritatie. Het water verzacht het haar en opent de poriën. 

Hierdoor is het haar gemakkelijker te ’snijden’.

Gebruik een scheerschuim die rijk en romig is, waardoor het mesje soepel over je huid glijdt. 

Bij voorkeur een van onze Shaving Bars. Minder weerstand, minder irritatie en minder sneetjes betekent 

ook een mes dat langer meegaat en jouw huid er mooier uitziet!
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ZO GAAT JOUW SCHEERMES 

EEN LEVEN LANG MEE

Een simpele gewoonte die een enorm verschil maakt, is om je scheermesje goed te laten drogen

na elk gebruik. Messen degraderen door vocht (microscopisch roest).
Volg deze eenvoudige stappen om het scheermes te drogen:

1. Schud de waterdruppels af na het gebruik.

2. Dep het scheerhoofd op een handdoek of droog washandje.

3. Bij minder vaak gebruik: demonteer je scheermes, maak goed schoon en berg droog op. Haal

het mesje na elk gebruik uit het scheermes om ervoor te zorgen dat het goed droogt.

Zorg ervoor dat het mes scherp is. Een bot scheermes is een van de belangrijkste oorzaken van 

scheerirritatie en scheeruitslag. Het is daarom erg belangrijk om het mesje tijdig te vervangen, 

doe dit wanneer het mesje bot begin te worden. Afhankelijk van je lichaamsbeharing en de 
hoeveelheid lichaamsdeling die je scheer is dit gemiddeld na zo’n 10 scheerbeurten.

Spoel het scheerhoofd af onder warm water voordat je begint: Spoel na elke paar seconden 
opnieuw af om opgehoopt scheerschuim en haren te verwijderen. Houd de hoek van de scheerkop 
op ongeveer 30 ° graden naar het oppervlak van de huid.

Maak korte en soepele bewegingen: een veiligheidsscheermes heeft geen draaikop 
(wegwerpscheermesjes wel). Geef daarom de voorkeur aan korte streken boven lange. Vooral 
bij het scheren van benige delen. Laat het scheermes het werk doen! Oefen niet te veel druk uit. 
Laat het gewicht van het handvat het werk doen. Spoel nu je huid af met koud water. Gebruik 
(bij voorkeur koud) water en dep je huid droog met een schone handdoek. Smeer de huid na het 
scheren in met een verzorgende en natuurlijke creme of lotion.

BIKINILIJN GEZICHT BENEN OKSEL


