
 
 

Onderhoud en verzorging van maat-haarwerken van echt haar  
 
Nu u een haarwerk aangeschaft via HaarCreaties, wilt u hier natuurlijk zo lang mogelijk plezier hebben. 
Daarom ontvangt u hierbij nuttige informatie. 
  
 
Wassen 
De frequentie van het wassen hangt af van een aantal situaties, zoals: 
-Vervuiling: De mate van aanslag van stof, rook en eventueel gebruikte producten;  
de mate van talgafscheiding van de hoofdhuid. 
-Gebruik: Door regen, zwemmen of eventueel slapen kan het zijn dat het modelleren moeilijker wordt. 
-Persoonlijk gevoel voor wat betreft hygiëne. 
 
Werkwijze:  
U kunt het haarwerk wassen terwijl u het draagt. 
U zorgt dan dat de bevestiging goed is en wast het terwijl u (rechtop) onder de douche staat. 
Zorg dat u geen ringen draagt. 
Het haar maakt u nat met zacht stromend handwarm (niet heet!) douchewater.  
De shampoo dient – met water verdund – te worden verdeeld over de handen waarna u dit gelijkmatig over 
het haar verdeelt het voorzichtig aandrukt over het hele hoofd. 
Niet wrijven aangezien de knoopjes dan kunnen beschadigen. 
Hierna spoelt u het uit en herhaalt u de behandeling. 
Wanneer u een crèmespoeling gebruikt doet u dit op dezelfde manier, alleen brengt u het alleen aan op de 
lengten en punten. U laat deze dan enige minuten inwerken en spoelt goed, maar niet onnodig lang uit. 
 
U kunt het ook wassen zonder dat u het draagt. 
In dit geval borstelt u het haar eerst uit om klitten en onreinheden los te maken. 
In een bak met lauwwarm water met een beetje shampoo legt u het haarwerk met de binnenkant boven. U 
drukt i.p.v. wrijft op het haar en het montuur. 
Met name bij langer haar is het belangrijk dat u niet te veel ‘schudt’ om te voorkomen dat het haar onnodig 
verwart. U kan het even laten liggen, echter niet te lang omdat het haar dan ook kan gaan opkruipen en klitten. 
Vervolgens drukt u overtollig water uit en herhaalt u dit in respectievelijk helder water en een 2e shampoo 
badje. U eindigt met schoon spoelwater tot dat het water schoon is. 
Bij een aanvullende crèmebehandeling brengt u de over de handen verdunde crème aan op het haar en 
borstelt het indien mogelijk zeer voorzichtig door. Na enige minuten weer uitspelen tot helder water is 
verkregen. 
 
Drogen  
Met uw handen drukt u overtollig water uit het haarwerk en daarna doet u dit met een handdoek. 
Dan brengt u het haar voorzichtig in model met een speciale borstel, waarbij u rekening houdt met het model 
waarin het haar is geknoopt en met de gevoeligheid van nat haar. 
Klitten verwijderd u door het haar met beleid van de aanhechting tot de punten te ontwarren, zonder aan het 
haar te trekken. 
Het beste laat u het haar en het montuur aan de lucht drogen. 
Föhnen kan eventueel ook. Houdt u er dan rekening mee dat dit het haar uitdroogt waardoor de levensduur 
hiervan kan worden beperkt. 
Modelleren 
 Voor het modelleren gebruikt u een speciale borstel of uw handen. 
Overmatig borstelen vermijden en geen kam gebruiken.  
Houdt u hierbij rekening met eventuele kruin of scheiding, aangezien het kapsel dan het meest natuurlijk valt. 
Gebruik zo min mogelijk styling producten aangezien deze het nodig maken om vaker te wassen. 
   



Wanneer u dit wenst kunt u de wasbehandeling – en eventuele haarstyling - ook laten verzorgen bij 
HaarCreaties. 
In dit geval brengt u (of iemand anders) uw haarwerk in de ochtend en kan het dezelfde dag in overleg weer 
worden opgehaald. 
 
Onderhoud en verzorging 
Wanneer het haarwerk niet wordt gedragen kunt u het plaatsen op een styropor kopje of een standaardje en 
bewaart u het op een donkere plaats. 
Daglicht / zon licht het haar op, aangezien het 100% echt haar is.  
Bescherm uw haarwerk dan ook door overmatig zonlicht te vermijden, een sjaaltje, petje, hoedje o.i.d. te 
dragen of in elk geval vooraf een beschermende lotion of spray aan te brengen. 
Vermijdt kontakt met warmtebronnen of vuur. 
 
Kleur  
Omdat het haar in kleur kan teruglopen of lichter kan worden is het raadzaam om de kleur af en toe te laten 
opfrissen middels een kleurbad, wat u bij HaarCreaties kunt laten verzorgen. 
Houdt er rekening mee dat wanneer u te lang wacht en de kleur erg is opgelicht, het moeilijker zal zijn om de 
oorspronkelijke kleur te verkrijgen. 
 
Haardikte 
Het kan zijn dat –afhankelijk van de mate en intensiteit van  gebruik - het haar ‘dunner’ wordt. 
In dat geval kunt u een afspraak maken om haar bij te laten implanteren.  
U levert het haarwerk in de ochtend om het na overleg in de middag weer op te halen. 
 
Kwaliteit 
Bij schade aan het montuur of het haar neemt u het beste zo snel mogelijk contact op met HaarCreaties om dit 
te verhelpen.  
 
 
 
BELANGRIJK, met het oog op garantie en service door HaarCreaties: 

 Eventuele klachten of gebreken worden zo snel mogelijk gemeld bij HaarCreaties 

 Verstel – en reparatiewerkzaamheden worden uitsluitend door HaarCreaties uitgevoerd 

 Het haarwerk wordt minimaal één keer per 4 maanden gewassen, opgekamd en gecontroleerd door 
HaarCreaties 

 
 
Bedankt voor het gestelde vertrouwen in HaarCreaties. 
Indien u vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Hanneke 
op telefoonnummer 023 5267400 


