HAIRBAND
step by stap

HAIRBAND

Fyldigere og lengre hår på 5 minutter
Hairtalk Hairband tilsvarer mengden av hår ved en full forlengning.
Den elastiske strengen gjør at ditt Hairband følger din hodeform og er behagelig å bruke.
Det er 100% REMY hår og holder samme eksklusive kvalitet som våre exstensions.
Hairband finnes i to lengder, 25 cm og 40 cm, og kommer i en praktisk
oppbevaringsboks for lagring av håret når det ikke er i bruk.

Reguler størrelsen på ditt Hairband
Dra i den gjennomsiktinge strengen til du ser at den er festet i det elastiske båndet.
Du kan klippe av den gjennomsiktinge strengen og lage en knute i ønsket lengde
for å regulere størrelsen på ditt Hairband.

HAIRBAND
før og etter

STEP BY STEP

slik tar du på deg hairband
1.
Børst igjennom ditt eget hår.

2.
Gjør en sirkelformet inndeling på toppen av hodet og sett opp håret i en klemme.

3.
Ta frem ditt Hairband.

4.
Tre ditt Hairband over hodet så det sitter i linje med din inndeling bak.

5.
Kjenn så at den gjennomsiktinge strengen foran sitter behagelig.

6.
Slipp ut håret fra klemmen.

7.
La håret falle over ditt Hairband.

8.
Børst håret frem slik at strengen ikke lenger er synlig.

9.
KLAR! Langt og fyldig hår på mindre enn fem minutter.

PLEIERÅD

slik tar du vare på ditt hairband
Rengjøring:
Fyll opp en skål med ca. 1 liter lunkent vann og hell i noen dråper av Hairtalk shampo og rør om.
Legg ditt Hairband i skålen og la det det ligge der i ca. 10 minutter.
Så skyller du ditt Hairband nøye i hårets retning.
(Om du bruker ditt Hairband daglig, behøver det å rengjøres hver uke)

Pleie:
Fyll opp en skål med ca. 1 liter lunkent vann og hell i noen dråper med Hairtalk Balsam og rør om.
Legg ditt Hairband i vannet og la det ligge i ca. 10 minutter. IKKE skyll ut.

Tørking:
Press ut overflødig vann fra Hairbandet og rist det lett. Gre så igjennom håret.
Du kan tørke håret på middels varme med en føner.
(Vær nøye med at du ikke bruker for varm luft når du tørker hairbandet)

Daglig pleie:
Etter hver rengjøring og inne du bruker ditt Hairband anbefaler
vi at du sprayer Hairtalk Conditioner i håret. Det gir ditt Hairband naturlig glans, følsomhet og volum.
Hairtalk Conditioner legger seg som en beskyttende hinne rundt håret og holder hele dagen.
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