
Handleiding voor
Herbruikbare Wattenschijfjes



GOED DAT JE

MEEDOET!

Bedankt voor je aankoop van de herbruikbare 

wattenschijfjes zodat we samen voor een beter milieu 

gaan.

Door bewuster te worden van de afval die we 

produceren en wegwerp-artikelen, kunnen we toch een 

invidivuele bijdrage doen en samen met z’n allen werken 

aan een betere omgeving en planeet! Heb je vragen of 

opmerkingen over je order of het product laat het mij 

weten door de email van bol.com te beantwoorden. En 

ik zal er alles aan doen om je te helpen.

Veel plezier met de schijfjes!



JE HERBRUIKBARE

MAKE-UP PADS

De herbruikbare wattenschijfjes zijn een goed alternatief 

voor de wegwerp wattenschijfjes.

Ze zijn duurzaam en kunnen over en over gebruikt worden door ze 

simpelweg in de wasmachine te wassen.

Was de schijfjes met je kleding van lichte kleuren. Was je ze met 

donkere kleding, dan kunnen de schijfjes verkleuren.

De zwarte schijfjes zijn natuurlijk wel geschikt voor de donkere was.

EERSTE GEBRUIK

Ik raad je aan om de schijfjes de eerste keer voor gebruik te wassen. 

Lees hiervoor de pagina “was instructies“.



GEBRUIK DE VELVET

SCHIJFJES VOOR

HET VERWIJDEREN

VAN MAKE-UP

De schijfjes van Velvet met de randen gekleurd in lichtcrème/zwart, 

zijn speciaal gemaakt voor het regelmatig verwijderen van make-up.

Je kunt de schijfjes zowel droog als vochtig gebruiken. Als je ze 

vochtig gebruikt glijden ze gemakkelijker over je huid, en het 

voorkomt dat ze teveel producten absorberen. Maak de schijfjes 

vochtig door ze in water te weken en uit te knijpen. Vervolgens voeg je 

make-up remover, natuurlijke oliën - zoals op almond of jojoba basis -, 

toe op je schijfje en verwijder je je make-up vervolgens. 

Was je gezicht eventueel met water indien je de restjes van je gezicht 

wilt halen. Daarna kun je je normale routine volgen.

Je kunt de velvet schijfjes ook gebruiken voor het aanbrengen van 

toners, crèmes, of zelfs make-up poeder als het noodzakelijk is (of laat 

je natuurlijke schoonheid zien)



GEBRUIK DE TERRY

SCHIJFJES VOOR

HET SCHOONMAKEN

VAN JE GEZICHT

De schijfjes van Terry met de randen gekleurd in donkerbruin/

donkergrijs, zijn speciaal gemaakt voor het grondig reinigen van je 

gezicht of voor lichte gezichtspeeling.

Week het schijfje in warm water, knijp het licht uit, en maak je gezicht 

schoon door middel van ronddraaiende bewegingen. Je kunt ook 

normale gezichts cleanser of exfoliator op het schijfje gebruiken voor 

een betere schoonmaak.

Exfoliate je gezicht niet meer dan dan 2-3 keer per week om irritatie 

van de huid te voorkomen.

Gebruik altijd een moisturizer voor je huid nadat je klaar bent.



WAS

INSTRUCTIES

Wasmachine

De meegeleverde katoenen waszakje kun je gebruiken om de 

gebruikte schijfjes te wassen in de wasmachine. Voorkom dat het 

zakje opengaat door het waszakje 1 of 2 keer dicht te knopen.

De schijfjes zijn wasbaar op 40 - 60°C. Ik raad je aan om de schijfjes te 

drogen door ze op te hangen in plaats van te strijken.

Handwas

Je kunt de scrub pads met normale zeep en water wassen na het 

schoonmaken van je gezicht. Je kunt ze een aantal keer gebruiken 

voordat je ze hoeft te wassen in de wasmachine.

Doe dit alleen als je ze niet hebt gebruikt voor het verwijderen van 

make-up. Plaats ze op een schone plek na gebruik.



MAKE-UP

VLEKKEN

Bij gebruik van zware foundation of waterproof mascara, is het 

mogelijk dat er vlekken achterblijven op de schijfjes.

Geen paniek, laat ze voor een uur weken in witte azijn en citroen. 

Langer is beter. 

Daarna was je ze in de wasmachine.

Of was de wattenschijfjes meteen na gebruik uit met wat handzeep.

Als de schijfjes nog steeds vlekken bevatten, dan geen zorgen, ze 

behouden hun werking en kunnen nog steeds gebruikt worden!

ANDERE MANIEREN

VOOR GEBRUIK

Je kunt de schijfjes ook op andere manieren gebruiken. Bijvoorbeeld 

voor het schoonmaken van een gezicht van een baby, of om je 

smartphone schoon te maken.

Bamboe is zacht, geschikt voor de gevoelige huid, en anti-bactiereel.

Je zult vanzelf manieren vinden om te hergebruiken.

Laat het mij weten als je verder nog vragen of opmerkingen hebt.

Spread the word, voor een betere wereld!


