Onderhoud en verzorging van haarwerken van synthetisch haar
Nu u een haarwerk heeft aangeschaft via HaarCreaties, wilt u hier uiteraard zo lang mogelijk plezier van 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 intensief gebruik kan het zijn dat het modelleren moeilijker wordt.
- Persoonlijk gevoel voor wat betreft hygiëne.
Werkwijze:
U borstelt het haar zo nodig eerst zeer voorzichtig uit met een speciale borstel, om klitten en onreinheden los te maken.
In een bak lauwwarm water en een beetje shampoo legt u het haarwerk met de binnenkant boven.
U drukt op het haar en het montuur. Niet wrijven om slijtage van het haar te voorkomen.
Met name bij langer haar is het belangrijk dat u niet te veel ‘schudt’ om te voorkomen dat het haar onnodig verwart.
Vervolgens drukt u overtollig water uit en spoelt u de shampoo uit in helder water.
Zo nodig herhaalt u deze wasbehandeling en spoelt totdat het water schoon is.
Bij een aanvullende crèmebehandeling brengt u de over de handen verdunde crème aan op het haar en kamt het zeer
voorzichtig door met de vingers. Na enige minuten weer uitspoelen tot helder water is verkregen.
Let op: altijd lauw water gebruiken. Bij haarwerken met een tule voorrandje deze zo min mogelijk aanraken.
Drogen en modelleren
Met uw handen drukt u overtollig water uit het haarwerk en vervolgens doet u dit met een handdoek.
Niet wrijven. Dan schudt u het haarwerk in model en brengt het zo nodig voorzichtig in model met uw vingers of een
speciale borstel (geen kam gebruiken), waarbij u rekening houdt met het model waarin het haar is gefabriceerd.
Klitten verwijdert u door het haar met beleid te ontwarren, zonder aan het haar te trekken.
Het beste laat u het haar en het montuur aan de lucht drogen. Door föhnen kan het haar smelten.
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 piepschuim hoofdje of een standaardje en bewaart u
het op een donkere plaats.
Daglicht / zonlicht kan het haar namelijk doen verkleuren en uitdrogen.
Bescherm uw haarwerk eventueel tegen overmatig zonlicht door een sjaaltje, petje, hoedje o.i.d. te dragen of in elk geval
vooraf een beschermende lotion of spray aan te brengen.
Vermijdt ten allen tijde contact met warmtebronnen of vuur.
Kwaliteit
Bij schade aan het montuur of het haar neemt u het beste zo snel mogelijk contact op met HaarCreaties om dit te verhelpen.

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

