Gebruiksadvies echt haren pruiken van Haarinstituut Utrecht
U kunt uw haarwerk onbezorgd dragen, echter er zijn een aantal beperkingen
en/of waarschuwingen waarvan u kennis moet nemen. Als u deze
voorzorgsmaatregelen in acht neemt, garanderen wij u dat u uw haarwerk
gedurende een half tot één jaar (afhankelijk van de talgafscheiding van de
hoofdhuid, werkomstandigheden e.d.) zorgeloos kunt blijven dragen. Voor meer
zekerheid wijzen wij u ook op de mogelijkheid van een reservehaarwerk.

Plaatsen van uw haarwerk/pruik
Zet uw haarwerk altijd als volgt op:
Ga voor een spiegel staan of zitten en zet uw haarwerk van voor naar achter op.
U houdt hierbij het haarwerk met één hand voor op uw hoofd vast en trekt het
met uw andere hand naar achteren toe naar beneden. Let erop dat de "oortjes"
precies boven uw eigen oren zitten, dan zit uw haarwerk goed in het midden.
Bij het afzetten is het belangrijk dat u uw haarwerk altijd van achteren beetpakt.
U neemt het haarwerk dus altijd van achteren naar voren af, omdat de voorkant
het zwakste punt is en aan de achterkant makkelijker iets gerepareerd kan
worden dan aan de voorkant (mocht er iets fout gaan).
Mocht uw haarwerk door regen erg nat zijn geworden, zet hem dan, zodra u
thuiskomt, op de standaard om te laten drogen.
Zet uw haarwerk nooit op als het montuur nog nat is, u rekt hem dan uit.
Let op met de hitte van stoom (wend bijvoorbeeld bij het afgieten van
aardappels uw hoofd af), oven of geiser. Uw haarwerk dragen in de sauna is
werkelijk uit den boze!
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Levensduur van uw haarwerk/pruik
De gemiddelde levensduur van haarwerk bedraagt ongeveer een half tot één
jaar. Deze levensduur wordt echter wel beinvloed door uw werkomgeving,
sportbeoefening en talgafscheiding.

Onderhoudsvoorschrift haarwerk echt haar
Een nieuw haarwerk, speciaal voor u op maat gemaakt en samengesteld uit de beste
materialen. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw haarwerk, adviseren wij u
het volgende:

Dagelijks onderhoud:
•
•

•
•

•
•
•
•

Voordat u uw haarwerk wast eerst de haren goed borstelen, zodat evt. klitten en
lak eruit zijn. Doe dit met de door ons geleverde borstel.
Vervolgens eerst de Revel shampoo in de handpalmen wrijven en daarna met de
vlakke hand opbrengen, op nat haar, NIET inmasseren. (hierdoor kan het
haarwerk gaan klitten). Het haar voorzichtig doorborstelen om de shampoo goed
te verdelen.
Spoel de shampoo zorgvuldig (ongeveer 5 min.) uit, spoel met de richting van het
haar mee om klitvorming te voorkomen.
Wanneer de shampoo helemaal uit het haarwerk is gespoeld brengt u de Revel
conditioner aan op de lengtes en punten, NIET op het netje. De conditioner
zorgvuldig doorborstelen en 5 minuten in laten werken.
Spoel de conditioner goed uit (5 min) zodat er geen product meer in het
haarwerk achter blijft.
Hierna dept u het haarwerk droog met een handdoek, NIET wrijven!
Als laatste brengt u de Revitalisant Spray aan, deze spray beschermt het
haarwerk en geeft een mooie natuurlijke glans.
Laat het haarwerk aan de lucht drogen en modelleer het regelmatig met de
handen/borstel. Het haarwerk mag voorzichtig met een halfwarme föhn
gemodelleerd worden. Let op: extreme hitte vermijden!

© Haarinstituut Utrecht

Intensieve onderhoudsbehandeling:
•

Laat iedere 6 tot 8 weken een intensieve onderhoudsbehandeling uitvoeren door
de haarwerkspecialist. Indien dit niet nodig is zorg dat u minimaal 1 maal per half
jaar een onderhoudsbehandeling laat uitvoeren ivm de garantie van het
haarwerk.

Bevestigingsmethode pleisters:
Reinig de hoofdhuid met cleaner
Reinig de plakplaatsen op het haarwerk met cleaner
Haal de beschermlaag van de pleister los en bevestig de pleister op het haarwerk
Verwijder de andere beschermlaag en druk het haarwerk goed aan op de
hoofdhuid
• Wanneer u lijm gebruikt om het haarwerk te bevestigen, breng dan een dun
laagje lijm aan tussen de hoofdhuid en het haarwerk
•
•
•
•

Verwijderen van de pleisters:
•
•

Doe een kleine hoeveelheid cleaner op een handdoek
Verwijder de pleister, NIET los trekken, door rustig van de ene kant van de
pleister naar de andere kant van de pleister te rollen. Wanneer de pleister
verwijdert is goed schoonmaken met cleaner.

Bevestigingsmethode haarklemmen:
•
•
•
•

Zet de klemmetjes open
Houdt het haarwerk op de juiste plaats van bevestiging
Zet de klemmetjes in uw haar en klik ze dicht
Let op dat de klemmen niet te strak zitten, dit voorkomt haarbreuk.
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