Pleie og vedlikehold

Kjære kunde
Parykken du nå har anskaffet deg
er utviklet med de beste syntetiske
fiberene som er å få på markedet.
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
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Daglig bruk
Før du setter på deg håret er det best
å riste den slik at den ser luftig og
naturlig ut.
Når du har gjort det bare å sette den
på. Bruk gjerne fingrene for å få ønsket
frisyreform.
Når dagen er omme anbefaler vi
at du henger parykken opp på et
parykkstativ slik at den holder formen.

Stell og vedlikehold
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, må den vaskes
oftere. Dette vil medføre at den forringes hurtigere enn normalt.
Normal levetid på en syntetisk parykk
er ca. 6 måneder

Viktig tilbehør
Parykkstativ
Ruhs spesial shampoo for syntetiske fibre
Ruhs spesial balsam for syntetiske fibre
Stålbørster med plast tupper

Vask av parykk
Fyll en bolle med lunket vann, ca. 20 grader.
Tilsett 2 korker med ruhs spesialshampoo
for syntetiske fibre og legg parykken i bløt.
La den ligge i ca. 10 minutter
Gni innsiden av parykken lett mot håndflaten.
Skyll deretter i rennende vann, 20 grader.
Pass på at parykken ikke tover seg og unngå
at fibrene strekker seg i våt tilstand.
Fyll en bolle med lunket vann, ca. 20 grader.
Tilsett 2 korker med ruhs spesialbalsam
for syntetiske fibre og legg parykken i bløt.
La den ligge i ca. 5 minutter
Parykken skal IKKE skylles!
Rist parykken lett og trykk ut det meste
av fuktigheten med et mykt håndkle

Vask av parykk forts.
Parykken skal nå luftørkes i romtemperatur
på et parykkstativ.
Når den er helt tørr kan du børste den med
en stålbørste med plasttupper og frisere den i
ønsket fasong.
Ikke gni, eller gre parykken med kam eller
børste når den er våt.
Vær ekstra forsiktig i nærheten av åpen
flamme, varme elementer og damp.
Syntetiske langthårparykker med krøll skal ikke
børstes i tørr tilstand.
Vi anbefaler lett børsting direkte etter vask
mens parykken ennå er fuktig.
Er du i tvil, ta kontakt med oss på 23 28 38 78
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