PLEJEANVISNIG TIL SYNTETHÅR
VASKEANVISNING:
-

-

-

Du skal vaske dit nye hår mindst én gang om ugen. Om sommeren eller ved meget fysisk
aktivitet kan det være nødvendigt at vaske 2 gange om ugen.
Bland ca. 1 stor tsk. shampoo med 1 liter koldt vand og læg dit hår ned shampoovandet.
Lad det ligge i blød ca. 5-10 minutter, hvorefter du skal skylle shampooen ud med koldt vand.
Efter vask blander du ca. 1 tsk. balsam med 1 liter koldt vand og læg håret ned i
balsamvandet.
Lad det ligge i blød 5-10 minutter.
Skyld balsammen let ud af håret og læg derefter håret på et håndklæde og rul det let sammen.
For at dit nye hår forbliver blødt og glansfuldt skal du huske at bruge balsam, efter vask, hver
gang.
Pres derefter forsigtigt vandet ud i håndklædet.
Derefter placerer du håret til lufttørring på et parykstativ. Du må aldrig erstatte dette med et
flamingohoved, og aldrig børste mens håret er vådt.
Når håret er helt tørt, kan du anvende 2-3 pust fiberolie spray for at bevare hårets smidighed.
Du skal holde sprayen ca. 50 cm. fra håret, så det kun er støvet fra fiberolien, der rammer
håret.
Brug en bredtakket kam eller børste til at sætte din frisure.
Efter ca. 4-5 måneder har håret og frisuren en tendens til at falde sammen. Derfor anbefaler vi,
at du får parykken dampet op hos os. Ring til os på: 66 14 07 06.

VIGTIGT AT HUSKE:
-

Du må ikke gnubbe eller vrider dit hår under vask, da det kan ændre pasformen. Dette er
specielt vigtigt at huske på, når du skyller eller tørrer dit hår.
Du må kun vaske og pleje håret med koldt vand.
Når du ikke bruger dit hår, eller mens det tørrer efter vask, skal det altid hvile på et stativ og
aldrig på et flamingohoved. Sådan er du med til at forlænge hårets levetid.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
-

Brug aldrig føntørrer, krølle- eller glattejern, hårfarve og andre produkter med farve.
Pas på med direkte varme såsom ved en ovn eller åben ild.

