Spørgsmål
Har du spørgsmål til dit nye hår, er du velkommen til at kontakte os.
	Toftild Aalborg: hverdage mellem 9-17
	Toftild Århus: hverdage mellem 10-16
Plejeprodukter og tørklæder kan købes hos Toftild og via vores
webshop på www.parykker.dk.

Budolfi Plads 9		
9000 Aalborg		
tlf. 98 10 32 11
www.parykker.dk

Hans Hartvig Seedorffs Stræde 10
8000 Århus C
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plejeguide ægte hår

Plejeguide ægte hår

vask og pleje

Parykker af ægte hår er forarbejdet og kemisk behandlet. Hårets struktur er
speciel og kræver ekstra skånsom pleje. For at bevare hårets smidighed og
glans er det vigtigt, at du vasker og plejer håret korrekt. Vi anbefaler, at du
følger denne plejeguide trin-for-trin.

Vask dit hår mindst én gang om ugen. Ved sport og lignende vaskes håret
efter behov.

1. Du må ikke gnubbe eller vride håret, når du vasker det, da det kan ændre
parykkens pasform.
2. Vask og skyl altid med hårets groretning for at undgå, at håret filtrer.
3. Efter vask skal parykken tørre på et parykstativ, eller du kan tage håret på
- sørg blot for, at parykken er tør indvendig, inden du tager håret på.
4. Sov eller hvil IKKE med parykken på, men brug f.eks. nathue eller
turban.
5. Du må gerne bruge glattejern, krøllejern og lignende, men pas på med høj
varme.
Til vask og pleje er det vigtigt at anvende milde plejeprodukter, der tilfører
håret fugt og fedtsyrer. Toftild anbefaler bl.a.

Botea Shampoo
Botea Balsam
Botea Balance 1.3 spray
Rage Straightening Cream
Active Care Cream
Morrocan Oli

Vi anbefaler, at parykken altid placeres på et
parykstativ, når den ikke er i brug.
Brug aldrig et flamingohoved, da det ødelægger parykkens pasform og elasticitet.

•T
 ag parykken på i brusebad. Sørg for, at håret er friseret godt igennem
inden vask. Brug en åben børste/bredtandet kam, når du skal børste håret.
Start altid ved spidserne og arbejd dig op mod hovedbunden. Friser hele
håret forsigtigt igennem fra bund til spids og vask håret med shampoo
med flad hånd fra rod til spids.
•S
 kyl håret grundigt, men vær forsigtig, når du lader vandet skylle ned over
håret. Skyl altid oppe fra og ned for at undgå, at håret filtrer.
• Pres overskydende vand ud af håret og tilfør balsam eller hårkur. Lad
produktet virke mindst 5 minutter, hårkur ca. 10 minutter. Skyl derefter oppe
fra og ned samtidig med at du forsigtig friserer håret med en åben børste
(gerne en turbobøste).
• Pres vandet godt ud af håret med et håndkllæde. Pak ALDRIG håret ind i
håndklædet. Tilfør plejeprodukterne Morrocan Oil og/eller Rage Straightening
Cream og friser godt igennem med børste.
• Sæt håret på stativet, hvor det kan lufttørre eller tør eventuelt med føntørrer.
Sørg altid for, at bunden er helt tør, inden parykken tages i brug - den kan
evt. tørres forsigtigt med føntørrer.
• Brug et produkt med varmebeskyttelse, hvis du anvender glattejern m.m.
Vi anbefaler Rage Straightening Cream, da produktet yder maximal
beskyttelse. Ellers kan du style med de produkter, der passer bedst til dig
og din frisure.

