RICHTLIJNEN OM HAAREXTENSIES TE VERZORGEN
Mogen wij u feliciteren met de keuze van uw extensies!
Hierbij de richtlijnen om uw extensies optimaal te verzorgen.
1. Vanaf het ogenblik dat u extensies heeft is uw borstel (van everzwijnhaar ) uw beste
vriend. Zowel ‘s morgens als ’s avonds borstelt u de haren in horizontale verdelingen van
wortel tot punt. Let er wel op dat u over de verbindingen gaat aan de wortel, dit om
knoopjes achter de keratine te vermijden, terwijl u met uw andere hand het haar bij de
lengtes tegenhoudt om de spanning op de wortel niet te hard op te drijven.
2. Hou er steeds rekening mee dat extensies niet in contact staan met de bloedsomloop,
met als gevolg dat producten zoals shampoo en/of verzorgingsproducten veel zwaarder
moeten zijn dan in normale omstandigheden. Vraag uw kapper naar de aangepaste
producten en gebruik er geen andere. Gebruik ze ook op de juiste manier: bv. bij het
wassen van de extensies gaat men zachtjes de haren kneden, niet zoals een ragebol
anders heeft u er een, idem voor het crèmebad.
3. Gaat u sporten, doe dan extensies bij elkaar. Het lijkt heel mooi om met wapperende
haren door het leven te gaan, maar denk er wel aan dat u ze uit de knoop moet krijgen.
4. Denk eraan om bij het slapen gaan de haren in een losse staart of vlecht te doen, zo
vermijd u knopen bij het opstaan.
5. Van sauna en/of waterpartijen kan men genieten, doch denk er steeds aan dat er een
mogelijkheid is dat er teveel chloor of andere producten worden gebruikt die schadelijk
zijn voor extensies. Ook het rusten na de sauna kan dramatisch aflopen indien men teveel
met het hoofd gaat draaien: de haren zijn warm en vochtig aan de wortels dus door de
wrijving met het kussen kunnen er knopen ontstaan.
6. Het kleuren van extensies kan men op een professionele manier laten uitvoeren, echter
ontkleuren is niet mogelijk. Ook het permanenten van extensies wordt ten strengste
afgeraden.
7. Was het haar met de “Art Super Shampoo”, verstuif nadien de “Snode” of “Ristruct”
conditioner op de lengtes en vergeet niet om dagelijks een druppeltje serum op de punten
aan te brengen om een mooie glans te bekomen. Ook de “Straight Hair” is zeer
doeltreffend, daar je deze er kan in laten tijdens het drogen. Deze producten worden u
door de extensiefabrikant aangeraden voor de verzorging van het haar.
8. Het gebruik van stijl- of krultangen is toegelaten a rato van éénmaal per week, toch raden
wij aan om telkens na het stijlen serum op de haren aan te brengen.

Dit zijn enkele richtlijnen om het meeste uit uw extensies te halen, doch laat deze regels geen
obsessie worden want onze extensies draagt u om een leuke tijd te hebben en om ervan te
genieten!
πHet Strings & Things Team in samenspraak met uw kapper!
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