EKTE HÅR
PLEIE OG VEDLIKEHOLD AV

parykker og hårdeler

KJÆRE KUNDE
Parykken du nå har anskaffet deg er ekte hår
av beste kvalitet. I denne lille brosjyren får
du konkrete råd om hvordan din parykk skal
brukes og behandles slik at du blir fornøyd.
Har du spørsmål kan du kontakte oss på
telefon 23 28 38 78

Hårfin hilsen

Erik Ruhs

DAGLIG BRUK
Etter du har satt på deg parykken/hårdelen
riktig på hodet, er det best å gre den forsiktig
i fasong.
Start alltid med å gre håret fra spissene og
opp mot hodebunnen, slik at hårknutene blir
belastet minst mulig.
Når dagen er omme anbefaler vi at du henger
parykken opp på et parykkstativ slik at den
holder formen.

STELL OG VEDLIKEHOLD
Ektehårs parykker må, på lik måte som vanlig
hår, stelles for at det skal ta seg best mulig ut.
Holder du håret og hodebunnen ren, trenger
du bare å vaske parykken 1- 2 ganger i uken
ved daglig bruk.
Svetter du derimot mye, eller utsetter den
for forurensning eller styling, må den vaskes
oftere. Dette vil medføre at den forringes
hurtigere enn normalt.

VIKTIG TILBEHØR
•
•
•
•
•

Isoporhode
Shampoo for fuktighet (Hairtalk)
Kur for fuktighet (Hairtalk)
Balsam for fuktighet (Hairtalk)
Naturbørste eller spesialbørste for
extensions fra Hairtalk
• Parykkstativ
• Varmebeskyttende spray/serum uten
proteiner, eller Conditioner spray og
Treatment fluid fra Hairtalk
• Varmeverktøy som for eksempel rettetang

KJÆRE KUNDE
• Sett parykken på et isoporhode og fest
den med nåler, pass på og ikke feste nålene
i fronten på parykken siden dette kan føre
til at parykken rakner og blir ødelagt.
• Skyll parykken i varmt vann, stryk shampoo
gjennom håret, IKKE masser. Skyll deretter
shampoo grundig ut av håret og klem ut
overflødig vann med hendene.
• Stryk inn litt hårkur som gir fuktighet og la
dette virke i ca. 5 til 15 minutter, skyll grundig.
(parykken skal kures hver tredje hårvask,
bruk alltid balsam etter kur)
• Gjør det samme med balsamen, men den kan
skylles ut etter ca 2 minutter. (balsam
benyttes hver gang du vasker håret.)
• Bruk alltid produkter for farget eller ekstra
tørt hår som fås kjøpt hos frisør, vi anbefaler
også produkter fra Hairtalk. OBS! aldri bruk
produkter med proteiner, da dette ødelegger
håret i parykken.

DAGLIG BRUK
• Klem ut overflødig vann med hendene,
ikke utsett håret for friksjon eller gre det
når det er vått, da dette fører til at håret
lett kan floke seg og at knutene kan i
verstefall løsne.
• Sett håret på et parykkstativ å la den
lufttørke, slik at det blir luft i monturen
og at håret tørker naturlig.
• Når den er helt tørr kan du børste håret
med en spesialbørste fra Hairtalk forsiktig,
lag for lag.
• For styling bruk varmebeskyttende spray/
serum uten protein, for eksempel
Conditioner spray eller Treatment fluid fra
Hairtalk. Style håret etter eget ønske med
varmeverktøy som rettetang eller krølltang.
OBS!
Alle typer ekte hår som brukes til parykker, hårdeler osv. er bleket
og farget. Det er ingen garanti på hvilken hårkvalitet en får fra
gang til gang. Derfor må en prøve seg frem på hvilke produkter
som er best fra hver gang du bytter til en ny ektehårs parykk.
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