TAKE CARE
of your hair

FANTASTISK HÅR
som holder lenge
Hairtalk Extension er et etisk handlet hår uten overflatebehandling,
noe som gjør at håret tåler resetting etter resetting! Dessuten
har vi verdens mest skånsomme
festemetode for extension. Du
kommer garantert til å merke hvor
skånsomt hairtalk er, allerede ved
første påsetting.

I denne brosjyren har vi listet opp
de viktigste elementene for å gi ditt
hår en optimal pleie og for å beholde garantien på hairtalk håret.
Om du søker flere tips og råd, så er
det bare å kontakte din frisør som
er utdannet hairtalk stylist.

FUKTIGHETSGIVENDE
SELVRENSENDE

SHAMPOO
Fuktighetsgivende shampoo som er
spesialutviklet for Hairtalks skånsomme
fester. Shampooen er mildt selvrengjørende
og gjør at tapen holder seg måned etter
måned. Masseres varsomt inn i hårbunn og
ved festene. Gjenta gjerne 2 ganger.

VÅ R E 1 1 B E S T E R Å D F O R O P T I M A L P L E I E AV H Å R E T
BRUKES DAGLIG
VARMEBESKYTTENDE

1.

Bruk kun Hairtalks anbefalte

6.

produkter.
2.

Bruk rikelig av de fuktighets-

lange lengder.
7.

3.

4.

Samle alltid håret i en hestehale,
eller flette når du skal sove.

5.

8.

Gå aldri å legg deg med
fuktig/vått hår.

Føn håret helt tørt før du anvender
varmeverktøy.

Håret må heises etter maksimum
8 uker

Børst nøysommelig gjennom
håret før du dusjer.

givende hairtalk produktene - for å
holde håret beskyttet og friskt

Hold alltid i håret når du børster i

9.

Rens spesialbørsten ofte for å
beholde effekten av den.

10. Unngå så langt det er mulig
salt- og klorvann.
11. Unngå hårspray som tørker
ut håret.

CONDITIONER SPRAY
En mild fuktighetsgivende og varmebeskyttende spray som bør anvendes daglig.
Sprayen fresher opp håret mellom vask og
kan benyttes i både tørt og vått hår!

LEAVE-IN
PRODUKT

VARMEBESKYTTENDE

MYKGJØRENDE

KAN BRUKES I
TØRT OG VÅTT HÅR

STEP by STEP:
1
Vask håret grundig med
Hairtalk Shampoo. Denne
reaktiviserer festene

2
BALSAM

TREATMENT FLUID

En LEAVE-IN balsam som er nøkkelen til det
perfekte resultatet. Balsamen glatter skånsomt ut lendene, samtidig som den beskytter
mot varme. Påføres i vått hår og skal IKKE
skylles ut.

En herlig mykgjørende og beskyttende behandling til de utsatte spissene i et langt hår.
Fordel oljen tuppene i enten vått,
eller tørt hår.

ORDNER FLOKER
KAN BRUKES I
TØRT OG VÅTT HÅR

Kur håret hver 2 - 3
vask. La kuren virke
minst 15 minutter

3
BRUK MINIMUM
1 GANG I UKEN

Avslutt vask med balsam
i håndklevått hår. Skylles
IKKE ut. Påfør fra tupper og
oppover.

SKAL VIRKE
I MINST 15
MINUTTER

4
REPA I R C REA M

Spray conditioner brukes
for å opprettholde fuktigheten i håret.

En fuktighetsgivende kur som utfører magi!
Bruk kuren minst en gang i uken for å tilføre
håret rikelig med fuktighet og næring.
Påføres i nyvasket hår og skal virke i 15 - 30
minutter. Skyll ut og avslutt med Hairtalk
Balsam.

DETANGLER SPRAY

SPESIALUTVIKLET

Krisehjelp om håret har floket seg.
Når du har behov for detangler, så er det
et tegn på at det er på tide å ta en Hairtalk
Repair Creme kur.

FOR HAIRTALK
EXTENSIONS

Varmebeskyttende

5
Brukes i tupper og som
sluttfinish

hairtalkextensions

HAIRTALK SCANDINAVIA

Hairtalk scandinavia
www.hairtalk.se/NO/DK

hairtalk extensions

