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GOED DAT JE MEE DOET!

Bedankt voor je aankoop van de Bamboozy Safety Razor!

Samen werken we aan minder afval door kleine stapjes te nemen
in ons dagelijks leven en bewuster te worden van de afval die we

produceren.

Bewuster leven betekent niet de makkelijkste weg nemen. En vaak
ook niet altijd de goedkoopste weg. Het vereist daarom moed.

Want als wij het niet doen, wie dan wel?

Dank je wel daarvoor.
Samen staan we sterk voor een betere planeet voor elkaar, onze

kinderen, en dieren.

Laat ons weten als er iets is met je bestelling of als je nog vragen
hebt. Maar ook voor feedback en verbeteringen.

Je kan ons altijd bereiken op support@bamboozy.com, in de
chat op onze website, of facebook en instagram onder:

bamboozy.nowaste



JOUW SAFETY RAZOR

Jouw nieuwe safety razor gaat bij normaal gebruik tientallen jaren
mee. Het is gemaakt van hoge-kwaliteit metaal en zal niet roesten.
De kop is gemaakt van zink legering om balans te creëeren voor
een betere controle tijdens het scheren.

Het idee achter een safety razor is dat je de hoogste kwaliteit
mesjes kan gebruiken op een zo’n veilig mogelijke manier. Het
afval dat we ermee produceren proberen we minimaal te houden
ten opzichte van cartridges.

We gooien alleen de metalen scheermes weg, welke makkelijk
gerecycled kan worden.

Over de gehele levensduur van een safety razor scheelt dit
ontzettend veel verpakkingen, plastic, transport, en zeker niet te
vergeten geld.



DE VOORDELEN

Marketing deed ons altijd geloven dat meer mesjes beter zijn.
Hoe vaker je met een mesje over je huid een gaat, hoe meer je je
bovenste huidlaag beschadigd. De zogenaamde lift-and-cut
systemen zorgen ervoor dat je haartjes onder je huidlaag komen.
Wat resultaat in huidirritatie en ingegroeide haartjes.

Omdat de kwaliteit van een safety razor scheermesjes (scherper),
vaak hoger liggen, krijg je een strakkere, cleanere resultaat. Een
goed onderhouden scherp keukenmes zal velen malen fijner en
beter snijden dan een botte. Hetzelfde geldt voor een safety razor.

Safety razor scheermesjes gebruiken een standaard design. Je
kan ze daarom overal kopen, online, in de drogisterij of in onze
webshop. Koop mesjes van platina voor een langere levensduur.



HOE ZET JE HET MESJE ERIN

Let op! Pak het scheermesje alleen vast aan de korte zijkanten.
Nooit aan de lange, scherpe kant! Ze zijn ontzettend scherp,
zelfs als ze te bot zijn geworden om te scheren.

Het systeem bestaat uit 3 onderdelen. Houd de kop (B) vast en
draai het handvat (C) tegen de klok in, om de kop los te krijgen.

1. Houd de kop (B) vast en draai het handvat (C) tegen de klok in, om de kop los te
krijgen. Draai NIET de kop.
2. Zorg dat alle delen, A, B, C los zijn
3. Pak voorzichtig het scheermesje uit de verpakking
4. Plaats het scheermesje deel A
5. Plaats het deel B op het scheermesje en op deel A
6. Zet op deel C
7. Draai het handvat op deel B, waarbij je het handvat draait en NIET de kop
8. Draai tot het handvat goed vast zit en het scheermesje licht gebogen is



HOE TE GEBRUIKEN

Het switchen naar een safety razor kan wat gewenning nodig
hebben. Zeker voor degene met een gevoelige huid.

Maar een safety razor heet niet voor niets safety razor! De halve
ronde plaat op de kop maakt het veilig zodat je alle plekken kunt
scheren die je normaal ook scheert.

De ideale hoek: De ideale positie is een hoek van 30°. Ga je
verder dan 30°, dan kan dit resulteren in irritatie, brandend
gevoel, en het openhalen van je huid. Is de hoek minder dan 30°
dan heb je kans dat het mesje je huid niet aanraakt, en dus niet
scheert.



Door ervaring leer je wat de ideale hoek is. Zo zal je je minder
vaak snijden, gladder scheren, en langer met een mesje kunnen
doen.

Ga met de haren mee: Als beginner is het beter om met de haren
mee te scheren. Niet ertegen in. Dit is beter voor je huid en
comfortabler. Heb je meer ervaring, dan kan je een tweede keer
erover heen tegen de haartjes in, voor een nog gladder resultaat.

Ga niet te snel: Ga niet te gehaast te werk. Een safety razor werkt
anders dan een traditioneel mesje. Leer jezelf het scheermesje te
gebruiken door op de makkelijkere plekken te oefenen. Zoals je
benen.

Bereid je poriën voor:Om de poriën te openen maak je je huid
eerst nat. Je kan de scheermes ook onder de douche gebruiken.

Gebruik scheerschuim: Gebruik scheerschuim of zeep om de
haartjes te laten staan. Hierdoor heb je een gladdere huid, minder
wrijving, en dus minder irritatie.

Spoel onder heet water voor gebruik: Dit zorgt ervoor dat het
blad langer meegaat. Na het scheren spoel je de resten af onder
heet lopend water.



Dep het scherpe gedeelte droog: Niet wrijven. Om te
voorkomen dat je mesje voortijdig bot wordt.

Gebruik korte bewegingen: Gebruik korte vloeiende
bewegingen. Een safety razor heeft geen hoofd dat meebeweegt
met de contouren van je huid, zoals wegwerpmesjes. Korte
bewegingen maken het makkelijker om mee te bewegen. Vooral
de delen met meer bot.

Oefen geen druk uit: Laat de safety razor over je huid glijden
zonder teveel druk te zetten. Dat is zelfs de reden dat de meesten
mensen zichzelf snijden door teveel druk te zetten. Laat het
gewicht van de kop haar werk doen!

Tot slot, sluit de poriën: Na het scheren kan je wat aftershave
lotion of huid crème gebruiken, of met zo koud mogelijk water
afspoelen, om je poriën weer te dichten. Zo voorkom je
huiduitslag door het scheren. Gebruik daarna een handdoek en
dep (niet wrijven) je huid droog.



PRO TIPS

Wees voorzichtig bij dunne delen - keel en knieholtes
Pas op bij delen met weinig huid zoals je keel en knieholtes. De
afgeronde kop helpt tegen diepe sneeën. Strek de huid om het zo
glad mogelijk te maken.

Oksels
Voor je oksels kan je de 3-richtingen techniek gebruiken. De
eerste keer scheer je met de haartjes mee. De tweede keer tegen
de zijkant, en de derde keer tegen de haartjes in. Als je een
gevoelige huid hebt dan is het beter om de laatste stap te
vermijden. Vergeet niet je okselhuid strak te houden.

Hoofdhuid
Het is mogelijk om je hoofdhuid met een safety razor te scheren.
Maar we raden dit alleen aan voor ervaren gebruikers. Het hoofd
bevalt veel oneffenheden, het is dus aan te raden een vriend te
vragen die ervaring heeft met het gebruik van een safety razor.
Gebruik korte stroken en shaving cream.

Intieme delen
Onze intieme plekken zijn het meest gevoelig. Dus wees altijd
extra voorzichtig. Ik raad dit alleen aan als je al meer ervaring hebt
opgebouwd. Houd de huid strak om sneetjes te voorkomen.

Moedervlekken en puistjes
Scheer als het mogelijk is, van de moedervlekken en puistjes weg
om beschadiging te voorkomen.



TIPS OM DE LEVENSDUUR TE
VERLENGEN

Om de levensduur van je mesjes enorm te verhogen is het
belangrijk je scheermes goed te drogen na gebruik.

De mesjes degraderen met name door contact met vloeistoffen
(microscopisch roest), niet eens zozeer door de frictie met haar.
Een anti-roest coating helpt om de levensduur te verlengen. Het
scheermesje zelf kan niet roesten.

Drogen

Schud het droog
Door snel te bewegen met je hand, schud je het vocht van het
blad.

Dep het droog
Gebruik een handdoek of washandje om de kop droog te
deppen. Niet wrijven.

Schoonmaken

Maak het scheermesje om de zoveel weken schoon onder heet
lopend water. Gebruik eventueel wat zeep of shampoo.

Reizen

Over het algemeen zijn scheermesjes toegestaan in het vliegtuig.
Maar voor de zekerheid is het beter om het mesje uit de kop te
halen en in je koffer te bewaren.



HOELANG GAAN MESJES MEE

Dit is afhankelijk het soort haar, hoe vaak je je scheert, coating van
de mesjes, je ervaring, en scheer techniek. Geharde mesjes van
bijvoorbeeld platina of chromium, zorgen ervoor dat de mesjes
langer meegaan.

Afhankelijk van verschillende factoren zoals benoemd hierboven
kan je met een mesje gemiddeld 3-6 keer scheren.

Hoe weet je of het mesje bot is geworden?
Als je met een safety razor scheert hoort deze soepel over je huid
heen te glijden. Wanneer je voelt dat het trekt of haakt, dan is je
mesje bot geworden. Gebruik dan de andere kant van het mesje,
en vervang het mesje als beide kanten bot zijn geworden.

Als je mesjes hebt zonder anti-roest coating, en je merkt roest op,
vervang dan het mesje.



Wanneer het tijd is om het scheermesje te vervangen, haal je het
mesje uit de kop. Houd hierbij het korte gedeelte vast van de kop
en draai het handvat van de kop. Pas op dat het mesje niet ergens
uitsteekt in een vuilniszak! Doe het bijvoorbeeld in een leeg blikje.

Mesjes op? Koop deze online, bij de drogist, of online in onze
webshop.

MESJES VERVANGEN

Geef het tijd om te leren scheren met een safety razor. Het is niet
erg als het niet direct lukt. Net zoals het normaal is om te vallen,
om te leren fietsen. Een nieuwe routine creëeren is nooit
makkelijk. Maar je zal worden beloond met een mooiere en
gladdere huid. Daarbij produceren we minder afval, en gebruiken
we minder plastic.

Het is de moeite waard!

Heb je nog meer vragen of opmerkingen voor ons? Stuur ons een
bericht naar support@bamboozy.com. Wil je je nieuwe aanwinst
delen? Tag ons op bamboozy.nowaste op facebook en
instagram.

TOT SLOT



Alle verstrekte informatie is alleen bedoeld voor uw algemene kennis en is geen
vervanging voor medisch advies of behandeling voor specifieke medische aandoeningen.
De informatie mag niet als volledig worden beschouwd en mag dat ook niet zijn gebruikt
in plaats van een bezoek, telefoontje, consult of advies van uw arts of andere zorgverlener.

We raden het zelfmanagement van gezondheidsproblemen niet aan. Informatie verkregen
door gebruik te maken van onze diensten zijn niet bedoeld om een ziekte of aandoening
te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Als u vragen heeft over de gezondheidszorg, bel of raadpleeg uw arts of andere
zorgverlener direct. U mag medisch advies nooit negeren of uitstellen bij het zoeken
omdat u hier iets hebt gelezen.

Bamboozy kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor
incidentele schade of gevolgschade of letsel als gevolg hiervan direct of indirect gebruik
van dit product. Neem bij vragen contact met ons op via het volgende e-mailadres
support@bamboozy.com en we helpen u graag verder.

Houd weg van kinderen, het product bevat kleine stukjes.

© 2020 Bamboozy. Deze e-book of gedeeltes ervan mag niet worden gereproduceerd of
gebruikt in op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever, behalve voor het gebruik van korte citaten in een boekbespreking en op
voorwaarde dat de informatiebron duidelijk wordt vermeld.

DANK JE WEL.


