
Juuls Vegan Ultra Hydraterende Scheergel Voor Vrouwen(1 x

225 ml), zacht schuimend en sulfaatvrij

●Zacht schuimende gel.
●Zorgt voor een snelle en schone scheerbeurt.
●Kalmeert de huid en beschermt deze tegen irritatie.
●Met zonnebloemolie, een bron van Vitamine E.
●Zorgt met antioxidanten ervoor dat de huid
gehydrateerdblijft.

Shave Gel for Women
Scheren doen we onszelf als sinds de oudheid. Al inde tijd van Cleopatra werd een 
suikermengsel gebruikt op een manier die vergelijkbaaris met het huidige harsen.

Tegen het begin van de 20e eeuw associeerden vrouwenuit de hogere en 
middenklasse een gladde huid met vrouwelijkheid. Gillettespeelde daar handig op 
in en naarmate armen en benen meer zichtbaar werden,creëerde Gillette als eerste 
een scheerapparaat speciaal voor vrouwen*.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen ook steedsmeer vrouwen hun benen te 
scheren want door het tekort aan nylon in oorlogstijdkonden vrouwen niet elke dag 
kousen dragen.

 
Met de introductie van de bikini in 1946 waren demeeste vrouwen klaar om ook te 
beginnen met het knippen van hun schaamhaar. In dejaren vijftig introduceerde de

Playboy gladgeschoren, schaars geklede modellen. Deze sexy vrouwen in lingerie 
werden al snel gezien als de ideale look voor vrouwen.De minirok in de jaren zestig 
zorgde ervoor dat de meeste vrouwen gewend raaktenaan het scheren van hun 
benen.

De ontwikkeling van scheerapparaten voor vrouwen staatniet stil. En nu we graag 
onze spulletjes duurzaam willen hebben, is een plasticwegwerpmesje niet meer van 
deze tijd. Gelukkig zijn er tegenwoordig prachtigeexemplaren te koop. Zo heeft 
@bamboozy.nowaste een prachtig scheerapparaat datje deze week ook nog eens 
kunt winnen.



Scheren zonder bultjes?

Volg dan onderstaande stappen.

Stap 1
Maak de huid die je wilt scheren nat onder een warmedouche of onder warm
stromend water.

 
Stap 2
Als je de te scheren huid goed wast of scrubt danhelpt dit om je scheermes
gemakkelijker over je huid te laten glijden.
Stap 3
Pomp een of twee keer een beetje Shave Gel op je handen breng dit aan op de
delen die je wilt scheren. De Shave Gel voorkomt snijwondjesen vermindert
scheerbultjes en huidirritatie na het scheren, vooralbij een gevoelig huid.

Stap 4
Kies het juiste scheermes en zorg dat het scherp enschoon is. Zorg ervoor dat je je
scheermesje na het scheren goed afspoelt, laat hetaan de lucht drogen en bewaar
het op een droge plek.
In mijn post van vandaag heb ik het al gehad overde Safety Razors van
Bamboozy.nowaste en deze zijn zeker een echte aanrader.

Stap 5
Het scheren kan beginnen! Spoel je mesje regelmatiguit onder warm stromend
water.

Benen: scheer licht vanaf de enkels naar boven
Oksels: scheer in alle richtingen waar je haar groeit
Bikinilijn: Scheer langzaam en rustig met de richtingvan de haargroei mee. Houd
de huid zo strak mogelijk om wondjes te voorkomen.

Stap 6
Als je klaar bent met scheren, spoel je je huid goedaf, dep je je huid droog en breng 
je je favoriete vochtinbrengende crème aan, bijvoorbeeldJuuls Hand & Body Lotion 
met Grapefruit.


