
 
Hoe ik mijn haarwerk onderhoud. 
 
Om zolang mogelijk plezier te hebben van uw haarwerk geven wij U de volgende tips : 
1) Haarwerk regelmatig reinigen, zeker één maal in de week. Dit is noodzakelijk omdat de 

transpiratie van de hoofdhuid zeer agressief is. De levensduur van het haarwerk kan 
behoorlijk verkort worden indien je het niet regelmatig wast. 

 
2) ELKE MORGEN een beetje nr:3 special conditioner spray over het haarwerk 

vernevelen, dit geeft een prima bescherming tegen zon, weer en wind, behoudt tevens 
de kleur veel beter. 

Het reinigen van uw haarwerk: 
Neem een bakje met lauw water, doe er shampoo in, nr.1 en roer dit goed door elkaar. Leg 
uw haarwerk er ondersteboven in, 10 minuten laten inwerken, grondig uitspoelen, en nog 
eens herhalen. 
Neem een beetje  nr:2 balsam in de handpalm, verdeel het over je handen en verdeel 
vervolgens over de haren, kam dit even door, maar, begin van ONDER naar BOVEN te 
kammen (met een grove kam AUB), dit 10 minuten laten trekken en UITSPOELEN ! Met een 
handdoek droog deppen, spuit een klein beetje nr:3 special conditioner spray over het 
haarwerk en vervolgens met een grove kam het haar kammen, weer onderaan beginnen en zo 
naar boven toe kammen. 
Zo laten drogen op een mousse hoofd. Waneer het haar helemaal droog is, kam je er nog 
eens door. 
Elke dag een beetje  nr:3 special conditioner spray op het haarstuk spuiten. 
Het haarstuk wassen, raden wij aan om ‘s avonds te doen, dan is het ‘s morgens weer 
helemaal droog. De HAREN altijd van onder naar boven kammen AUB. 

Zijn er vragen, bel even op. 
  

- Indien je werkt met klevers, maak de plakplaatsen op het haarwerk proper met 
cleaner voor je gaat wassen. 

- Maak ook je eigen hoofd vooraf vetvrij met cleaner voor je je haarstuk terug gaat 
opzetten. 

- Indien je synthetische haren hebt, gebruik NOOIT heet water, NOOIT een 
haardroger, NOOIT een krultang. Vermijd elke warmtebron ! 

 
Groetjes van Lief & Ludo 


