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.

Onderhoudsvoorschriften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was uw pruik altijd met een daarvoor bestemde shampoo.
Gebruik daarvoor een teiltje of bak met lauw/koud water, los de daarvoor bestemde shampoo* op.
Houdt altijd de pruik achter in de hals party vast of aan de twee zijkanten, links en rechts bij de baleintjes.
Trek nooit aan de pruik en houdt de pruik nooit vast aan het mono gedeelte.
Beweeg de pruik heen en weer in het water, laat de pruik nooit langer dan 15 min. in een bak water
staan.
Spoel de pruik even in een nieuwe teil/bak met lauw water.
Los de daarvoor bestemde balsem/crèmespoeling* op in een nieuwe teil/bak met water.
Spoel de pruik weer voorzichtig heen en weer, hier door wordt de vezel beschermd, laat de pruik niet
te lang liggen, en zeker niet in te warm water.
Laat de pruik nooit drogen met een warmtebron, zoals föhn, thermoborstel, carmenset enz.
Laat de pruik nooit drogen in een handdoek, of zonder pruikenkop, zorg dat de pruik wel altijd goed
kan ventileren.
Nooit een pruik die nat of vochtig is kammen of borstelen, eerst met de vingers beetje in model brengen en pas als de pruik droog is er door heen borstelen.

* 2 dopjes is voldoende, ( twee eetlepels ), in een teil met bv. 4a 5 Liter water.
Wij raden U aan om 1x per week uw pruik of haarstuk te wassen.

Belangrijk
•
Pruiken nooit met een föhn, krultang of dergelijke warmte bronnen behandelen.
•
Nooit de pruik uitborstelen als deze nog nat is of als U er daarvoor bestemde haarlak of daarvoor bestemde gel er in hebt gedaan.
•
Pruiken van een kunstvezel kunnen nooit geverfd worden.
•
Pruiken mogen alleen geknipt worden met een daar voor bestemde schaar.
•
Pruik nooit in plastic bewaren, altijd laten luchten.
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