Safety Razor
handleiding

Wat gaaf dat je mee doet!
Bedankt voor je aankoop van de
Bambooya Safety Razor!
Wij vinden het erg leuk dat je meedoet en
een stap durft te zetten naar een
duurzamer leven. Zo zorgen we er samen
voor dat we minder afval produceren en
onze voetprint verkleinen.
SAMEN zijn we aan zet om voor ONZE
planeet te zorgen.
Veel plezier met je Bambooya aankoop!

Voor vragen kun je altijd contact opnemen
via info@bambooya.org of via de chat op
onze Instagram: Bambooya.lifestyle

De voordelen van een
Safety Razor
Naast het feit dat je met het gebruik van een
Safety Razor bijdraagt aan het verminderen van
plastic scheermesjes afval (>10.000 ton per jaar!),
is het ook goedkoper dan de cartridgesystemen
en zorgt het gebruik ook voor het beste
scheerresultaat.

Het gebruik van een Safety Razor zorgt voor een
'clean' cut, waardoor je minder last zult hebben
van huidirritatie en ingegroeide haartjes.
Daarnaast zijn de mesjes van een standaard
design, die overal te koop zijn (drogisterij,
webwinkels etc.)

Het gebruik
Let op: Pak het scheermesje alleen vast aan
de korte kant. Vermijd contact met de lange
scherpe kant.

Het systeem bestaat uit 3 onderdelen.
Om de kop los te draaien houd je de kop (B) vast
en draai je onderdeel C tegen de klok in los.
Voor gebruik:
1.
Zorg dat alle onderdelen los zijn (A,B,C).
2. Pak voorzichtig het scheermesje en plaats op
deel A. Pak het mesje aan de korte kant.
3. Plaats deel B op deel A en het scheermesje. Let
op dat de 'ribbeltjes' aan de bovenkant zitten.
4. Zet en draai deel C op deel B. Zorg ervoor dat
je onderdeel C draait en niet de kop.
5. Draai goed vast, het scheermesje is dan licht
gebogen.

Tips voor optimaal
gebruik
Wanneer het je eerste scheerbeurt met een
Safety Razor betreft, zorg er dan voor dat je
vertrouwt raakt met het mes door te beginnen
met scheren op de eenvoudigere plekken
(bijvoorbeeld op de benen). Zodra je de werking
doorhebt kun je de wat meer sensitievere
plekken scheren.
Gebruikstips:
Zorg ervoor dat de te scheren
huidoppervlakte schoon is. Gebruik hiervoor
warm/lauw water. Gebruik scheerschuim,
dit zorgt voor minder scheerweerstand.
Zorg dat je de Bambooya Safety Razor goed
stevig vasthoudt.
Houd het scheermes in een schuine hoek
(30 graden) zodat de zijkant van het mesje
je huid raakt en trek tevens met je andere
hand de huid strak naar beneden.

Het beste resultaat krijg je door de Bambooya
Safety Razor met soepele, kleine bewegingen
met de haarrichting mee te bewegen. Zorg
ervoor dat je gedurende de scheerbeurt de
scheermes voldoende reinigt en ontdoet van
de haar resten.
De scheerbeurt rond je af door het geschoren
huidoppervlakte af te spoelen en vervolgens af
te drogen (deppen, niet vegen!). Tip: gebruik
een lotion voor een hydraterende huid en een
extra zacht gevoel.
Voor een langdurig gebruik van de Safet Razor
dep je de Safety Razor droog en de mesjes (zo
houd je ze scherp) droog. Berg de Razor op
een droge plek op.

Veel plezier met je
Bambooya Safety Razor!
Dankjewel voor je Bambooya aankoop en stap
richting een duurzame(re) leven.
Wij zijn erg benieuwd naar feedback of ideeën om
onze producten te verbeteren. Daarom zouden
we het erg waarderen wanneer je een recensie
zou willen achterlaten dit kan via Bol.com of via
onze website: www.bambooya.org. Ideeën of
andere feedback kun je versturen via het contact
formulier op onze website of door te mailen naar
info@bambooya.org

Deze handleiding is enkel ter informatie gechreven en zodoende verstrekt.
Bambooya kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden
gesteld voor schade (incidentele of gevolgschade) door gebruik van dit
product. Het product bevat kleine onderdelen, houd weg van kinderen.

