Geachte cliënt,
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Pruikensalon Natascha. Uw haarwerk is een klein staaltje vakmanschap,
gemaakt voor optimaal draagcomfort. Een goed onderhoud is hierbij van belang.

Gebruiksvoorschrift PremiumPlus vezel:
De conditioner Sentoo spray: voor dagelijks gebruik om het PremiumPlus haar in model te brengen. Altijd na
het wassen deze spray gebruiken.
Wassen: het haarwerk dient 1x per week te worden gewassen, afhankelijk hoeveel het haarwerk gedragen
wordt en afhankelijk of u veel transpireert. Neem een teiltje of emmertje wat alleen voor het wassen van het
haarwerk gebruikt wordt.
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U neemt wat handwarm water (maximaal 40°C) en voegt daaraan een scheutje speciale Sentoo
shampoo toe. Beweeg het haarwerk een aantal keren heen en weer en laat het haarwerk daarna een
10 minuten in het water met shampoo liggen. Het binnenwerk kan zo reinigen en eventuele haartjes en
schilfertjes laten los.
Neem een nieuw teiltje schoon handwarm water en spoel het haarwerk hierin schoon.
U neemt voor de 3e keer opnieuw handwarm water en voeg daar een paar druppels conditioner aan
toe. Dit is niet alleen voor het synthetische haar goed maar zeker ook voor het materiaal waarvan de
binnenkant gemaakt is, dit houdt het stof zacht en ﬂexibel. Herhaal zoals met het wassen het bewegen
en de aantal minuten. Bij minimaal gebruik hoeft u de conditioner niet uit te spoelen.
Het haarwerk uitschudden en leg het haarwerk in een handdoek, voorzichtig droog deppen en
vervolgens op een passend pruikenkopje natuurlijk laten drogen of droog föhnen op een lage
temperatuur. Niet kammen of borstelen als het synthetische haar nat is, alleen met de vingers in model
brengen.
PremiumPlus haar kan bewerkt worden met een föhn of rollers. Let op: maximaal 140 graden.

Haarwerk niet wrijven of wringen.
Nooit langer dan 30 minuten in de shampoo of balsem laten liggen.
U mag gebruik maken van een föhn, krultang of een dergelijke warmtebron tot 140 graden.
Oppassen met het aansteken van sigaretten of uitblazen van kaarsjes.
Oppassen bij het openmaken van de oven, tijdens het koken, de damp van de vaatwasser en
laaghangende lampen.
Gebruik alleen haarlak en producten voor PremiumPlus haar.
PremiumPlus haar mag alleen geknipt worden met een daar voor bestemde schaar en kan niet geverfd
worden.
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