
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzytwy do golenia 

W ostatnich latach pojawiła się wśród mężczyzn moda na elegancką, 

wypielęgnowaną brodę. Karierę robią barbershopy, sprzedaje się coraz więcej ko-

smetyków do pielęgnacji zarostu, a do łask wraca również tradycyjny sposób przyci-

nania go – brzytwa do golenia twarzy. Jeżeli zastanawiasz się, czy jest ona dla Ciebie 

odpowiedna lub podjąłeś już decyzję i nosisz się z zamiarem zakupu własnego eg-

zemplarza, doskonale trafiłeś! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu.  

 



 

 

Brzytwa do golenia – dlaczego warto się w nią zaopatrzyć? 

Należy pamiętać, że aby golenie na mokro przyniosło rezultaty w postaci gładkiej skóry i 

dokładnego usunięcia wszystkich włosków, niezbędne są odpowiednie produkty. 

Najważniejszym z nich jest brzytwa do golenia. Nowocześni mężczyźni doskonale wiedzą, 

że nie tylko jest ona o wiele bardziej precyzyjna od maszynki – używanie brzytwy do golenia 

pomaga również uniknąć podrażnień  i skaleczeń, a tym samym zachować idealny stan 

skóry. Naturalnie, posługiwanie się nią wymaga nabrania wprawy, ale warto się tego nau-

czyć. 

Rodzaje brzytew do golenia twarzy 

Istnieją dwa rodzaje brzytew do golenia twarzy: proste oraz takie z wymiennym ostrzem. 

Obydwie mają swoje cechy charakterystyczne oraz pewne wymaga odnośnie  użytkowania.  

Najważniejszym elementem brzytwy prostej jest ostrze, które wymaga regularnej pie-

lęgnacji. Alternatywą dla niej jest brzytwa na żyletki.  

Ze względu na możliwość mycia wodą i, tym samym, łatwiejsze utrzymanie w czystości, ten 

rodzaj jest bardzo często używany w profesjonalnych barbershopach. 

Połączenie tradycji z nowoczesnością 

W ofercie naszego sklepu posiadamy brzytwę na żyletki Shavette, uznanej brytyjskiej marki 

The Bluebeards Revenge. Jest ona o tyle wygodniejsza w użyciu od tradycyjnej, że nie 

wymaga ostrzenia – zużyte ostrze po prostu wymienia się na nowe. Jest doskonała nie tylko 

dla profesjonalnego barbera, ale również dla każdego mężczyzny, któremu zależy na pre-

cyzyjnym goleniu bez podrażnień. 

Wygląd i sposób przygotowania 

Oferowana w naszym sklepie brzytwa do golenia składa się z niebieskiej rączki z motywem 

czaszki, charakterystycznym dla marki The Bluebeards Revenge, oraz uchwytu na wy-

mienne ostrza.  

Przed przystąpieniem do golenia zapakowaną żyletkę należy przełamać na pół. Następnie 

trzeba umieścić ją pomiędzy specjalnymi bolcami w nakładce brzytwy. Gotowe! 

Jak bezpiecznie używać brzytwy na żyletki?  

Aby zabieg był bezpieczny i efektywny, brzytwę do golenia twarzy należy przykładać do 

skóry pod kątem ok. 30 stopni. Warto również zainwestować w specjalny pojemnik do 

przechowywania żyletek – pozwoli on, z jednej strony, uchronić je przed zarysowaniem, a z 

drugiej – uniknąć skaleczenia. 


