
Hoe onderhoud ik mijn haarwerk?

WASSEN

Plaats een piepschuim kop met zuignap in een wasbak. Plaats de pruik op de piepschuim kop en maak de 

haren met de haarrichting mee nat. Breng vervolgens een kleine hoeveelheid shampoo voor echt haar aan 

op de handpalm. Aai de shampoo met de haarrichting mee in de pruik. Nooit masseren! Spoel de pruik met 

de haarrichting mee uit. Ten slotte de balsem op dezelfde manier aanbrengen en niet uitspoelen.

HAIR RECOVERY MASK

BBreng om de 3 wasbeurten een Hair-Recovery-Mask toe. Was eerst het haar met shampoo. Laat het masker 

vervolgens 10 minuten inwerken op schoongewassen haar. Het masker brengt vocht in, wat blijft zitten tot 3 

wasbeurten. Let op: overmatig gebruik komt de vochtbalans niet ten goede. Tenslotte uitspoelen en de 

haarschubben afsluiten met een balsem.

HAARSPITZENFLUID

Na hNa het wassen adviseren wij om de haarspitzenfluid toe te passen. De fluid kan toegepast worden op nat 

haar en droog haar. Het legt een beschermende laag om het haar heen. De laag verdwijnt door het haar te 

borstelen of te wassen.

STYLEN

EEchthaar gemixt met hittebestendige vezel kan tot maximaal 140 graden behandeld worden. Vorm het haar 

in droog haar om. De omvorming houdt ongeveer 3/4 wasbeurten, het zogeheten memory- eect. Gebruik 

hiervoor altijd een stijltang of krultang met een temperatuur weergave, zet deze tot maximaal 140 graden. 

Geef styling advies aan uw klant om zo min mogelijk met hitte te werken.

VERVILTEN

De mixvezel zal vervilten net als een synthetische vezel. Een maandelijkse polijstbehandeling met detangler 

door een professional zal de levensduur van het haarwerk aanzienlijk verlengen.

Dit bDit betekent dat dit haarwerk elke 4 weken behandeld moet worden. 

VERVILTEN HERSTELLEN

WWas het haar eerst met echt haar producten (shampoo en balsem). Plaats het haarwerk op een piepschuim-

kop en was het volgens de gebruiksaanwijzing. Spoel het haarwerk uit en plaats het op een werkkop. Het is 

aan te raden detangler aan te brengen voor het herstellen van de vezel. Dit maakt het gladmaken van de 

vezel makkelijker. Werk altijd op kletsnat haar! Per passé nogmaals zeer nat sprayen en het haar snel glad 

trekken van aanzet tot punt tussen de stijltang op max. 140 graden. Let op: Snelle bewegingen voorkomen 

smelten van het haar. Hierna is het haarwerk te modelleren naar wens. Deze techniek is ook makkelijk toe-

pasbaar bij kleine veranderingen in het model. Het haarwerk kan ook geföhnd worden van aanzet tot punt 

met een goede hittegeleidende borstel. Pak hierbij kleine passés.
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