VAD DU BEHÖVER GÖRA
En förlängning hos oss kan bäras i 3-5 månader beroende på skötsel, årstid samt
smak. Vi rekommenderar att du byter ut din hårförlängning efter 3 månader.
Vår garanti gäller i 1 månad från och med det datum vi har satt in dina extensions.
För att garantin ska gälla och för att din hårförlängning ska hålla sig så snyggt
som möjligt så gäller det att du följer skötselråden och att
du använder våra rekommenderade produkter.
Garantin gäller inte om skötselråden inte följs korrekt.
Skulle du tappa mer än 10 slingor på mindre än en månad så står vi självklart för det
och sätter in nya slingor.
Kom ihåg att löshåret är känsligare än ditt eget hår,
så var extra försiktig med ditt löshår, särskilt om du vistas i stark sol eller stark kyla,
använd rekommenderade produkter.
- Borsta och fläta alltid håret innan du går och lägger dig.
- Sov inte med vått/fuktigt hår.
- Gå inte ut i stark kyla med vått/fuktigt hår.
Undvik produkter som torkar ut håret (som innehåller mycket alkohol)
Vi rekommenderar att du ska använda produkter som vi har på salongen,
det är produkter som vi har noga valt ut för dom extensions/behandlingar vi utför.
- Använd hårinpackning ca 2 ggr/vecka (avsluta med balsam).
- Använd olja.
- Använd utredningskam (glestandad) i vått hår om du måste, och löshårsborste i torrt hår.
Slit inte i håret om det uppstår en tova, borsta ut det försiktigt men ordentligt
När du schamponerar: Gnugga ej! Krama istället in schampot in varsamt.
Balsam och inpackning får endast användas på längderna (ej i botten) då fästena kan mjukas upp.
Tvätta håret ca 2 gånger i veckan.
Under tvätten så ska du använda dig av ljummet/varmt vatten (ca 37 grader) men avsluta gärna
med kallt då hårstråna sluts igen och motverkar friss.
Toppa håret om det börjar kännas slitet i topparna.
Det är äkta hår och bör toppas igenom precis som ditt egna hår.
Du får EJ bleka håret, tona går däremot bra.
Det går bra att föna, locka, platta håret. (Använd värmeskydd!)
Det får EJ komma stark värme på fästena då dom kan smälta och lossna.
Får du stora tovor/"dreadlocks" eller om du känner att det är dags att ta ut håret,
så hör av dig genast eller boka en tid för uttag på vår onlinebokning som du hittar på
www.dazzlingbeauty.se.
Vänta inte för länge med att ta ut håret om du får tovor,
det blir svårare för oss att ta ut löshåret och det kan slita på ditt eget hår.
Ta EJ ut håret hemma då det finns stor risk att ditt eget hår går av med löshåret.
Har du frågor?
Tveka inte att skriva till oss:
info@dazzlingbeauty.se

