HAIRWEAR
boosting confidence...
VA KKE R T, LE VEN D E
H ÅR FOR D E G M ED H ÅR TA P ELLER
V E LDIG TY N T H ÅR

VAKKERT HÅR SOM
FØLES LEVENDE
For deg med hårtap, eller veldig tynt hår
Hairtalk Hairwear er en hårdel spesielt utviklet
for deg som vil ha et vakkert og fyldig hår av
beste kvalitet. Hairwear plasseres på issen
( toppen av hodet ) for å dekke over bare /
tynnhårede områder. Den klipses, eller teipes
sammen med ditt eget hår. Hairweardelene
er tynne og veier nesten ingenting, hvilket gjør
at de verken blir varme, eller klør når man har
den på seg. Din Hairwear settes i med klips eller
permanente tapefester i ditt eget hår, det er
veldig skånsomt og gjør at hodebunnen får hvile
og skånes mot ytre friksjon. Har du Hairwear
med klips, kan du selv velge om du vil ha din
Hairwear på når du bader eller utfører andre
aktiviteter hvor du er mer komfortabel uten. Du
får også veiledning for din egen trygghet ved å
kunne ta den av og på, samt feste den korrekt.
Ved bruk av klips, sover du hver natt uten
Hairwear. Friheten med Hairwear er det du selv
som skaper rammene for.
Om du velger permanente tapefester, settes
din hairwear om hos din autoriserte frisør hver
tredje til fjerde uke, slik at den til enhver tid føles
tight og komfortabel. Det er en enkel prosess
der din autoriserte Hairtalk frisør bruker en
skånsom løsningsvæske for å løsne festene.
Deretter vaskes Hairwearen og monteres
på nytt. De skånsomme festene sliter ikke på
ditt eget hår, din Hairwear lar helt enkelt ditt
eget hår få gro i ro og i optimalt skånsomme
omgivelser. Mange med tynt hår velger å
kombinere Hairwear med Hairtalks skånsomme
extensions for å fylle ut frisyren litt ekstra.

Ta kontakt med din autoriserte Hairtalk stylist for
kostnadsfri konsultasjon. Du vil få en profesjonell
gjennomgang av dine muligheter for en
hverdag med vakkert og fyldig hår. Du finner din
nærmeste salong på hairtalk.no

HAIRTALK HAIRWEAR
En løsning for deg med hårtap

Hairtalk Hairwear er en hårdel av ypperste kvalitet. Alt hår er håndknytt i en
ultratynn montur. Den er lett, puster og blir helt usynlig når den monteres
riktig. Hårkvaliteten er spesielt utvalgt for det nord europeiske markedet.
Håret er ikke overflatebehandlet og kommer i en 100% REMY kvalitet - noe
som innebærer at alt hår ligger i lik groretning. Dette sikrer mot friksjon og
gir forlenget levetid på håret. Hairtalk er et etiskt handlet hår - noe som gjør
at du stolt kan bære håret med hensyn til opphav. Du gjør en forskjell, både
for deg selv og for samfunnet hvor håret kommer fra.

SORTIMENT

Er du interessert i Hairtalk Hairwear?
M U LTI TO P
Hårkvalitet:

100 % ekte Remy hår

Str:

20 x 15 cm

Lengde:

25 cm

Densitet:

100 till 110 %

Farger:

Hairtalk fargering

		

(Ikke Root Color)

Festmetode: Hairwear tape

EASY TO P
Hårkvalitet:

100 % ekte Remy hår

Str:

15 x 11 cm

Lengde

30 – 40 cm

Densitet:

edge 100 % net 80 %

Farger:

Hairtalk färgring

Festmetode: Clips

Book en gratis
konsultasjon så bistår vi
deg med å finne rett modell
og fargekombinasjon. Gå
inn på hairtalk.no for å finne
en autorisert Hairtalk

WON DER FI L L
Hårkvalitet:

100 % ekte Remy hår

Str:

16 x 12.5 cm

Lengde:

25 cm

Densitet:

100 till 110 %

Farger:

Hairtalk fargering
( Inkl root colors )

Festmetode: Hairwear tape

S M A R T PA R T
Hårkvalitet:
Storlek:
Längd:
Densitet:
		
Farger:
		
Festmetode:

100 % ekte Remy hår
15 x 6.5 cm
40 cm
NPU rang e 100 %
mono range 80 %
Hairtalk fargering
(Ikke Root Color)
Hairwear tape

salong nærme deg.

NATURLIG fargesterkt
Samtlige modeller av Hairwear fåes i 22 eksklusive grunnfarger
som er utviklet for Hairtalk extensions. Hairwear Wonder Fill og Hairwear Easy Top
kan du i tillegg få i våre 5 Root Colors. Hairwear kan også spesialbestilles i en helt
individuelt tilpasset fargekombinasjon bare for deg.

OM HAIRTALK
Hairtalk distribueres i Norge fra Ruhs as, Norges mest renommerte leverandør
av hår, parykker og hårerstatninger. Hairtalk føres kun av autoriserte salonger.
Det norske teamet drives av Merethe Welta Aasheim som er dedikert i sitt arbeid med å
finne optimale løsninger, og dertil er faglig leder for Hairwear på det skandinaviske markedet.
Merethe har lang erfaring fra å jobbe med mennesker i restitusjon fra kreftbehandling og alopecia klienter. “ Håret er en så viktig del av ens egen personlighet, og det er et privilegium og
kunne jobbe med et slikt hårsystem som hairtalk, som er så naturlig og gir så mye tilbake!”
Idag har Hairtalk Scandinavia autorisert 1500 utvalgte friører innen Hairtalk extensions - så
sjekk ut vår hjemmeside for å finne din nærmeste autoriserte Hairtalk salong.

Du finner oss på : hairtalk.no, sjekk også ut vår instagram på
@hairtalknorway og @hairtalkextensions

Hairtalk scandinavia
www.hairtalk.NO/SE/DK

hairtalkextensions

HAIRTALK SCANDINAVIA

hairtalk extensions

