
HOE WERKT EEN SAFETY RAZOR?
@2020 - Kelly van Oceonics

We begrijpen volledig dat het best spannend kan zijn om met de Safety Razor
te beginnen. Toen ik zelf de overstap waagde was het begin een beetje
onwennig. Gelukkig kwam ik er snel achter dat het eigenlijk niet anders werkt
dan andere scheermessen en kreeg ik genoeg vertrouwen om naast mijn benen
ook mijn bikinilijn en oksel met het mes te scheren.

Het mes zelf bestaat uit een stevig handvat met een kam en het enige wat je
vervangt is het mesje, een roestvrijstalen plaatje, die aan weerszijde scherpe
kanten heeft. Doordat je alleen het kleine mesje vervangt bespaar je uiteindelijk
een berg plastic wegwerpmesjes.
Hieronder lees je alles wat je moet weten om de Safety Razor op een goede manier
te gebruiken.

Stap 1: het mesje plaatsen

Om te beginnen met scheren plaats je het roestvrijstalen mesje in de kam. Bij de
Safety Razor’s van Oceonics gaat dit heel eenvoudig in vier simpele stappen. Kind
kan de was doen!

Stap 2: scheren met de Safety Razor

Het scheren met een Safety Razor werkt eigenlijk niet anders dan met een
“normaal” scheermes. Het belangrijkste is dat je het mes zelf het werk laat doen en
geen druk zet op de huid.
Plaats het scheermes in een hoek van 30 graden tegen de huid en maak een
soepele scheerbeweging. Voor het beste resultaat zeep je de plek voor gebruik in
met een scheerzeep.

https://www.ekofamily.nl/search/scheerzeep/


Stap 3: Het scheermes schoonmaken

Om ervoor te zorgen dat je mes lang meegaat is het belangrijk om deze goed
schoon te houden. Dit kan je doen door het mes met lauwwarm water af te spoelen
na de scheerbeurt zodat de zeepresten en haren verwijderd worden. Schroef de
kam een stukje open om zo beter de resten te kunnen wegspoelen.


