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AITOHIUSPERUUKIN
HOITO-OHJEET
PIDÄ HUOLTA PERUUKISTASI

Levitä hoitoaine pyyhekuiviin hiuksiin. Käytä runsaasti hoitoainetta, koska
peruukkihius ei kasvavan hiuksen tavoin saa ravinteita. Kampaa hiukset läpi
hoitoaineen kanssa.
Kun kampaat aitohiusperuukkia, käytä päivittäin peruukkille tarkoitettua jätettävää
hoitosuihketta ja aidonhiuksen harjaa.
Vinkki! Aitohiusperuukin suoristaminen peruukille tarkoitetun hiusöljyn kanssa lisää
sileyttä ja kiiltoa.

PESE JA HOIDA HIUKSIA SÄÄNNÖLLISESTI. SOPIVA PESUVÄLI ON
NOIN VIIKKO, MIKÄLI PERUUKKI ON JATKUVASSA KÄYTÖSSÄ.
Pesu
Harjaa mahdolliset geeli- ja hiuskiinnejäämät peruukista ja puhdista peruukin pohja
teippiliimoista Cleaner teipinpoistoaineella. Kiinnitä peruukki hoitopäähän tiukasti
neuloilla.

Kastele peruukki kauttaaltaan lämpimällä vedellä. Levitä aitohiusperuukkishampoo
tasaisesti sivellen kämmenellä hiusten solmintasuuntaan. Aidon hiuksen ominaisuutena
peruukissa on, että solminta jossain määrin löystyy käytössä. Edellä mainitulla
pesutavalla solminta kiristyy uudelleen, eivätkä hiukset pääse luistamaan sisäpohjan
puolelle.

Huuhtele shampoo lämpimällä vedelle.

Hoitoainekäsittely
Painele pyyhkeellä kevyesti liika vesi pois. Levitä runsaasti aitohiusperuukille
tarkoitettua hoitoainetta hiuksiin ja kampaa huolellisesti läpi. Huomio myös niskaalueen hiukset! Anna hoitoaineen vaikuttaa vähintään 10 minuutin ajan.

Kuivaa peruukki painelemalla pyyhkeellä. Älä hankaa. Anna kuivua vapaasti
huoneenlämmössä esim. peruukkitelineessä. Älä käytä liian suurta kuivaustelinettä. Näin
vältyt peruukkipohjan venymiseltä.

Pesujen välillä voit hiusten liiallisen kuivumisen estämiseksi käyttää jätettävää
hoitosuihketta, joka tekee hiukset helposti kammattavaksi ja suojaa hiuksia ilman
epäpuhtauksilta. Suosittelemme latvoihin hoitoöljyn käyttöä etenkin lämpökäsittelyn
yhteydessä. Hoitoöljy silottaa hiusta ja suojaa lämmöltä.

Huomioithan ettei peruukkiteippiä saa laitaa suoraan häiveotsaan.

HUOM!

Aitohiusperuukin hoitotuotteet eivät saa olla rakennepaikkaavia tai muuten

hiuksen rakenteeseen tunkeutuvia. Näitä ovat mm. jotkut aminohappoja eli proteiineja
sisältävät tehohoidot, seerumit, entsyymihoidot, silkkitipat sekä suurin osa kasvavalle
hiukselle tarkoitetut shampoot ja hoitoaineet. Tarkistathan tuotteen soveltuvuuden aina
ennen käyttöä.

Normaalin käyttöiän varmistamiseksi edellytämme peruukkihoitotuotteiden käyttöä.

