TAPE-IN HAAREXTENSIONS
Handleiding
www.1001extensions.nl

VERZORGING VAN JE EXTENSIONS
•
•
•

Was je extensions elke keer nadat je ze vier of vijf keer gedragen
hebt.
Bind je extensions in een paardenstaart of een vlecht voor het
zwemmen of sporten.
Bleek de extensions niet.

NATUURLIJKE HAAREXTENSIONS
Borstel de haarextensions voorzichtig.
Was je haar met lauw water en milde shampoo met neerwaartse bewegingen
in de lengte.
Een conditioner om de extensions zacht en glanzend te houden is
aanbevolen.
Spoel met lauw water.
Dep je haar droog zonder te wrijven of te wringen.
Laat de extensions aan de lucht drogen. Als je een föhn gebruikt, gebruik
dan een lage stand.
Kam het haar voorzichtig met een zachte borstel of een borstel speciaal
ontworpen voor haarextensions.
Bewaar de extensions plat om knopen te vermijden.
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Om snel en eenvoudig in te
zetten, heb je nodig:
Je tape-in haarextensions
Een puntkam
Een haarklem
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VOORBEREIDEN

1

2

3

Begin met het wassen van je
haar met een diep-reinigende
pre-extensions of pre-perm
shampoo om alle sporen van
silicone, chemicaliën enz. van
eerder gebruikte haarproducten te verwijderen. Droog
vervolgens je haar zorgvuldig.

TIP
Voordat je de haarextensions inzet, raden wij je
aan je kapper te vragen
je haar naar onder toe uit
te dunnen waardoor de
extensions er natuurlijker
uitzien.

Ontwar je haar voorzichtig en
verdeel het met behulp van een
puntkam over een horizontale
lijn over de hele breedte van uw
schedel (van het ene oor naar
het andere, in een U-vorm).
Vervolgens begin je met het
inzetten van de eerste lijn van
extensions twee en een halve
cm vanaf de neklijn.
Til al het haar boven deze lijn
op en zet het boven op hoofd
met een grote haarklem vast.
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INZETTEN VAN TAPE-IN HAAREXTENSIONS

1

Neem een brede pluk haar
die iets smaller is dan de
plakstrip.

2

Bevestig de eerste extensionstrip aan de pluk haar
door de strip net onder de
haarwortels vast te drukken

3

Breng een tweede extensionstrip aan aan de bovenkant en druk beide strips gedurende 5 seconden samen.

4

Als alle strips zijn ingezet, borstel
dan voorzichtig je haar zodat de
extensions zich goed vermengen
met je eigen haar.

TIP
Hoe kan ik nagaan of de extensions goed zijn ingezet?
Indien de extensions correct is ingezet, kan je er een hele draai aan
geven.
Je moet je haar niet wassen gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen van de extensions.

Klantenservice

Als je vragen hebt of meer informatie wilt, stuur een e-mail
naar onze afdeling Klantenservice:
contact@1001extensions.nl

