Gebruiksadvies synthetische 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.

Onderhoud van uw syntethisch haarwerk/pruik
Om uw haarwerk in topconditie te houden adviseren wij het volgende:
1. Verwijder eerst de eventuele klitten door het haar rustig met uw vingers
uit elkaar te halen.
2. Nu van onderen naar boven borstelen totdat alle klitten verwijdert zijn
3. Nu van boven naar onderen borstelen
4. Sterk krullende pruiken niet uitbostelen maar gebruik een zgn. Afro‐kam
of nog beter met uw vingers
5. Was uw haarwerk alleen als het wat dof wordt en niet zo gemakkelijk
meer is te kammen.
6. U doet wat handwarm water met een scheutje shampoo in een wasbak en
klopt dit even op. Gebruik nooit uw eigen shampoo, daar zitten te veel
chemische stoffen in.
7. U laat uw haarwerk hier ongeveer zes minuten in weken en spoelt het
vervolgens twee tot drie keer in lauw water.
8. In het laatste spoelwater doet u een scheutje balsam/conditioner. Dit laat
u even oplossen om vervolgens uw haarwerk hier ongeveer drie minuten
in te laten liggen.
9. Spoel het haarwerk niet uit.
10. U legt uw haarwerk op een dikke handdoek en rolt het licht door. Niet
wringen!
11. Nadat u uw haarwerk een beetje opgeschud heeft, zet u hem op de
standaard, met een handdoek eronder tegen het lekken. Hier laat u hem
natuurlijk drogen.
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12. Nadat het haarwerk 1 nacht heeft gedroogd borstelt of kamt u uw
haarwerk in het gewenste model . Voor het behoud van de glans en
bescherming van de haarvezel is het dagelijks gebruik van conditioner
aan te bevelen. De conditioner helpt het kapsel tevens goed te modelleren

Aandachtspunten:
•

Zolang uw haarwerk nat of vochtig is, mag u er niet aan borstelen of
kammen!

•

Bij pruiken van kunstvezel komt de krul of slag na wassing vanzelf weer
terug. Gebruik in geen geval een fohn of krultang! Hierdoor kan de vezel
onherstelbaar beschadigd raken.
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