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1. Co to jest SOFTENER i w jakim celu się go stosuje 

SOFTENER jest przyrządem służącym do termicznego zmiękczania zarostu przed 
goleniem w celu uzyskania poprawy komfortu i jakości golenia oraz wydłużania 
żywotności narzędzia do golenia. 

Badania wykonane w wielu laboratoriach na świecie pozwalają stwierdzić, że 
odpowiednio długi czas oddziaływania gorącej wody z dodatkiem detergentu na 
włosek zarostu powoduje nadzwyczaj efektywną dyfuzję molekuł wody w głąb struktury 
włoska, a w ślad za tym, jego pęcznienie. Płytki keratynowe pokrywające włosek, które 
w normalnym stanie są zorganizowane w sposób przypominający układ rybich łusek, 
pod wpływem obecności ciepła, molekuł wody i detergentu, rozchylają się. Ułatwia to 
ostrzu tnącemu zagłębienie się w strukturę włoska i jego przecięcie. 

Gorąca woda z detergentem oddziałuje nie tylko na włosek zarostu, ale także na skórę 
twarzy. Powodując otwarcie się porów skóry, ułatwia „wyciąganie” włoska z mieszka 
przez pierwsze ostrze nożyka, które nie tylko go przecina, ale także wyciąga z 
mieszka. Dzięki wyciągnięciu włoska z mieszka uzyskuje się odsłonięcie tej jego 
części, która w normalnym stanie jest ukryta pod skórą. W przeciwieństwie do części 
wystającej ponad powierzchnię skóry, jej komórki keratynowe nie są martwe, 
zrogowaciałe lecz żywe i miękkie. W efekcie - drugie i następne ostrza nożyka (dotyczy 
nożyków wieloostrzowych) przecinają włosek w miejscu, w którym jest on stosunkowo 
miękki. Ostatecznie, uzyskuje się wyraźną poprawę komfortu golenia oraz wydłużenie 
żywotności nożyka. Ponadto, po „cofnięciu” się pnia ściętego włoska z powrotem w 
głąb mieszka, co następuje w czasie ułamka sekundy po jego przecięciu, ostra 
krawędź włoska, powstała w miejscu przecięcia, znajduje się poniżej powierzchni 
skóry i nie wystaje ponad jej powierzchnię. W praktyce oznacza to gładkość skóry 
twarzy (doskonałą jakość golenia). 

Aby uzyskać wyżej opisane efekty nie wystarczy na krótko nawilżyć zarost i skórę 
twarzy, jak to jest w goleniu tradycyjnym, ponieważ w takich warunkach ilość ciepła 
jest zbyt mała, a czas jego oddziaływania zbyt krótki. Ciepło to jest niemal natychmiast 
oddawane do otoczenia i do „zimnych” partii tkanki skóry twarzy. Aby zapobiec szybkiej 
utracie ciepła, jego ilość przekazana masie skóry twarzy musi być odpowiednio duża i 
jednocześnie musi być ono „zaizolowane” dla zapobieżenia szybkiej emisji do 
otoczenia. Rolę izolacji w technologii SOFTENER pełni ciepła piana. 

Stosowanie SOFTENERA generuje wyżej opisane mechanizmy, co w konsekwencji 
pozwala uzyskać następujące korzyści: 

- doskonały komfort golenia (bez bólu), 

- jakość golenia, trudną do osiągnięcia jakąkolwiek inną metodą 
(gładkość i długotrwały efekt), 

- wydłużenie żywotności narzędzia do golenia. 



 

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem przyrządu 
SOFTENER  

Uwaga! W trakcie stosowania przyrządu SOFTENER, temperatura wody, którą 

stosujesz, nie może przekraczać 60 ºC. Optymalna temperatura wody dla tej 
technologii wynosi 50 – 52 ºC. Czyli w praktyce tyle, ile temperatura wody zwykle 
stosowanej przez mężczyzn w czasie golenia. 

Wyższa temperatura wody niż 60 ºC mogłaby spowodować poparzenie skóry twarzy!  

Dla uzyskania pełnego efektu stosowania softenera są zalecane dodatkowe akcesoria: 

- mydło nawilżające, 

- żel do golenia, 

- maszynka do golenia z nożykiem wieloostrzowym. 

Wyżej wymienione akcesoria kupisz w dowolnym sklepie drogeryjnym, ale dla 
zaoszczędzenia Ci czasu znajdują się one w ofercie naszego sklepu. 

 

Jak stosować przyrząd SOFTENER - instrukcja 

1. Obmyj twarz zwykłym mydłem i gorącą wodą. 

2. Namydl zarost. 

Zaleca się stosowanie mydła w stanie stałym. Mydła w płynie nie pozwalają na uzyskanie pełnego efektu. Jest 
wskazane, aby było to mydło nawilżające. 

3. Bezpośrednio na zarost, poniżej kości policzkowej, połóż porcję żelu. 

Lekko dociśnij dyszę pojemnika z żelem do powierzchni twarzy. Otwórz zawór na tyle krótko, aby powstał rozmaz 
o powierzchni ok. 4 cm2 (wielkości złotówki) i grubości nie przekraczającej 3 mm. Taki sposób nakładania żelu na zarost 
zapobiegnie jego niekontrolowanemu zsunięciu się z powierzchni twarzy. 

W technologii SOFTENER stosuje się jednocześnie mydło (zgodnie z pkt. 2.) jak i żel (zgodnie z pkt. 3.), ponieważ 
zastosowanie tylko mydła lub tylko żelu nie pozwala na uzyskanie pełnego efektu zmiękczenia zarostu. 

Nie zaleca się stosowania pianki do golenia zamiast żelu. Dla opisanej tu technologii jest ona zbyt „sucha”. Pianka 
składa się głównie z powietrza (98% objętości), podczas gdy żel, odwrotnie, składa się głównie z wody (do 99%). 
Również stosowanie kremów do golenia nie jest wskazane. 

4. Otwórz metaliczne wieczko SOFTENERA. 

Uwaga! Zawsze przed otwarciem przyrządu zwilż wieczko gorącą wodą. To spowoduje niewielki wzrost ciśnienia 
wewnątrz przyrządu i ułatwi jego otwarcie. 

5. Wypełnij zasobnik gorącą wodą (o temperaturze nie przekraczającej 60 ºC). 

6. Zamknij wieczko, a jego płaską powierzchnię zwilż gorącą wodą. 

Chodzi tu o podgrzanie powierzchni roboczej przyrządu. 



7. Pochyl się nad umywalką, przyłóż płaską, metaliczną powierzchnię 
SOFTENERA do twarzy. Wykonaj masaż okrężnymi ruchami rozprowadzając żel w 
miejscach występowania zarostu. Następnie, gdy żel częściowo zamieni się w pianę, 
wyprostuj się i, kontrolując ruchy w lustrze, kontynuuj masaż tak, aby piana miała 
możliwie jednakową grubość na całym obszarze występowania zarostu. 

Cały zabieg masażu, opisany powyżej, powinien trwać ok. 40 sekund. 

8. Nie przystępuj do golenia lecz, zachowując pianę na twarzy, odczekaj od 2 do 
8 minut. 

W ten sposób molekułom wody i detergentu zawartym w pianie dasz odpowiednio długi czas na dyfuzję do wnętrza 
mieszków i włosków Twojego zarostu. Czas ten możesz wykorzystać na umycie zębów lub na inną czynność toaletową 
pod warunkiem, że nie spowoduje ona utraty piany. 

Nie zaleca się przetrzymywania piany na twarzy dłużej niż 8 minut, bo po tym czasie ulega ona nadmiernemu 
„wysuszeniu”, co powoduje ponowne twardnienie zarostu. 

9. Spłucz pozostającą na Twojej twarzy pianę gorącą wodą aż do całkowitego jej 
usunięcia i powtórz wszystkie czynności opisane w pkt. 2 - 7. 

To znaczy: na nowo namydl zarost, połóż świeży żel, otwórz metaliczne wieczko SOFTENERA, wypełnij jego zasobnik 
gorącą wodą itd. 

10. Po powtórzeniu czynności opisanych w pkt. 2 - 7., odstaw SOFTENER. Zwilż 
nożyk maszynki gorącą wodą i bez zwłoki przystąp do golenia. 

Jeżeli w trakcie golenia spłukujesz nożyk, rób to wyłącznie za pomocą gorącej wody! 

11. Dokładnie spłucz twarz gorącą lub ciepłą wodą, osusz i zastosuj środek po 
goleniu. 

 

4. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu golenia, SOFTENER opłucz ciepłą wodą i wytrzyj do sucha ręcznikiem. Wodę 
zawartą w jego wnętrzu pozostaw. Obciążony nią SOFTENER będzie spoczywał na półce 
regału bardziej stabilnie niż pusty. Przed następnym goleniem usuń ją i zastąp wodą gorącą, 
zgodnie z pkt. 5. rozdziału 3. 

Ciepła piana, powstająca na skutek zastosowania SOFTENERA w procesie 
poprzedzającym golenie, pełni trzy funkcje: 

- izoluje ciepło przekazane od SOFTENERA do tkanki skóry Twojej twarzy, 
zapewniając oddziaływanie tego ciepła w odpowiednio długim czasie - 
niezbędnym, aby uzyskać pożądane otwarcie porów oraz rozchylenie płytek 
keratynowych włoska, 

- podnosi włoski zarostu, które zwykle wyrastają ze skóry ukośnie, do pozycji 
prostopadłej względem powierzchni skóry, co ułatwia ich przecinanie przez 
ostrze narzędzia do golenia, 

- jest źródłem substancji zmiękczających zarost. 

Mechanizm wyciągnięcia włoska zarostu z mieszka i odsłonięcia jego miękkiej części, opisany 
w rozdziale 1., trwa tylko ułamek sekundy. Stąd wykorzystanie tego mechanizmu jest możliwe 
tylko dla nożyków wieloostrzowych, dla których przecinanie włoska zarostu przez kolejne 



ostrza odbywa się w bardzo krótkich odstępach czasu. Golenie brzytwą lub maszynką na 
zwykłe żyletki jest zbyt powolne aby można było wykorzystać krótkotrwały efekt wyciągnięcia 
włoska zarostu z mieszka i odsłonięcia jego miękkiej części. Dlatego, aby uzyskać pełny efekt, 
w technologii SOFTENER zaleca się stosowanie maszynek z nożykami wieloostrzowymi. 

Dopuszcza się stosowanie golarek elektrycznych, ale tylko takich, które są przystosowane do 
golenia na mokro. 

W technologii SOFTENER kieruj się zasadą: nawilżenia zarostu nigdy za dużo. Dlatego stosuj 
nawilżające mydło jako podkład, a żel do golenia zamiast pianki. Nie zaleca się stosowania 
kremu lub olejku do golenia. 

Proces golenia prowadź w pomieszczeniu możliwie ciepłym, wolnym od przeciągów. 

Jeżeli będziesz się stosował dokładnie do niniejszej instrukcji, ujawnią się wszystkie zalety 
technologii SOFTENER. To znaczy, stwierdzisz, że Twój zarost w czasie golenia jest 
zadziwiająco miękki, ogolona twarz jest nadzwyczaj gładka, a golenie przebiega bezboleśnie 
i szybko. 

Po dłuższym okresie użytkowania SOFTENERA, zauważysz także, że nożyk Twojej golarki 
tępi się znacznie wolniej niż do tej pory, co się przyczyni do znacznych oszczędności pieniędzy 
wynikających z rzadszych zakupów nożyków! 

Uboczną korzyścią ze stosowania SOFTENERA jest przyjemność wynikająca z masowania 
skóry twarzy w obecności ciepłej wody i piany, co poprawia ukrwienie skóry twarzy i pobudza 
użytkownika do życia, co ma znaczenie szczególnie o poranku. 

Eksploatacja, przechowywanie i transport SOFTENERA muszą uwzględniać jego 
mechaniczną delikatność. Szczególnie należy chronić metaliczne wieczko z jego powierzchnią 
roboczą przed zarysowaniem i odkształceniem. 

Na czas transportu należy usunąć wodę z zasobnika oraz wewnętrznych zakamarków 
wieczka. 

Warto mieć na uwadze, że małym strumieniem gorącej wody nawilżysz lub spłuczesz zarost 
tak samo efektywnie jak dużym strumieniem gorącej wody. Dlatego, jeśli nie widzisz 
przeciwwskazań, staraj się stosować wariant ekonomiczny. Będzie to korzystne zarówno dla 
Twojego portfela, jak i przyrody. 

Plastikowe elementy przyrządu SOFTENER zostały wykonane z materiału, który ma tę zaletę, 
że jest biodegradowalny. Niestety, charakteryzuje się on niską temperaturą topnienia. Stąd 

dodatkowy powód, aby nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 60 ºC: może to 

spowodować odkształcenie plastikowych elementów przyrządu i utratę jego funkcjonalności. 

Szanowny nabywco produktu marki SOFTENER, dziękujemy za zaufanie i dokonanie zakupu 
naszego wyrobu. Mamy nadzieję, że będzie Ci on dobrze służył i, że spełni Twoje oczekiwania. 
Wszelkie uwagi na jego temat prosimy kierować pod naszym adresem, umieszczonym poniżej, 
za co z góry i uprzejmie dziękujemy. 

Softener Sp. z O.O., ul. Bajana 28/21, 54-129 Wrocław, softener@softener.pl. 

5. Gwarancja firmy Softener Sp. z o.o. 

Szanowny Nabywco, 

niniejszy produkt - przyrząd do termicznego zmiękczania zarostu przed goleniem, jest objęty 
dwunastomiesięczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia jego wad 
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przysługują Ci ustawowe uprawnienia w stosunku do Sprzedawcy. Poniżej przedstawione 
warunki gwarancji w niczym nie ograniczają tych praw. 

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od daty 
zakupu wystąpi w produkcie wada materiałowa lub produkcyjna naprawimy go bezpłatnie lub 
wymienimy na nowy - wedle naszego uznania. 

Świadczenie gwarancyjne nie powoduje przedłużenia gwarancji. Po upływie gwarancji 
wszelkie naprawy są płatne. 

Gwarancja traci ważność w razie uszkodzenia produktu, niewłaściwego użytkowania lub 
samodzielnej naprawy. Prawidłowe użytkowanie produktu wymaga ścisłego przestrzegania 
wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Należy bezwzględnie unikać 
przeznaczeń i sposobów użytkowania, które nie są zalecane lub przed którymi ostrzega 
niniejsza instrukcja obsługi. 

 


