Verzorging van Foxy Star Hair Extensions

Verzorging extensions

Algemene verzorging










Kam het haar 2x per dag met een Hairextension borstel vanaf de aanzet.
Vlecht het haar voor het slapen gaan.
Gebruik eventueel een zijden kussensloop om klitten tegen te gaan.
Was en behandel het haar met onze verzorgingslijn.
Gebruik nooit verzorging met fruitzuren of alcohol erin.
Kam alle klitten uit het haar voor het wassen van het haar.
Gebruik 1x per week een masker/conditioner en laat een uur intrekken. Het liefst
met een (warme) handdoek eromheen gewikkeld.
Laat het haar na het wassen natuurlijk opdrogen of gebruik de kouden stand van de
föhn.
Laat de verzorging zo min mogelijk op de aanzet van de extensions komen.

Aandachtspunten








Voor het inplaatsen van extensions was het haar met een deep cleansing shampoo
en laat 24 uur rusten.
Na het inplaatsen van extensions laat het haar 24 uur rusten.
Gelieve de Hairextensions niet kleuren en/of bleken.
Bij kleuringen raden we aan van licht naar donker te verven.
Kleuren/bleken is altijd op eigen risico!
Knip de tipjes van Wax en Microring extensions niet korter voor het inplaatsen.
Laat Hairextensions niet in aanraking komen met chloor/zout water. Bind het haar in
een knot!
Per dag verlies je 100 haren. Haren die loslaten blijven nu vastzitten in de
bonding/weft. Belangrijk is goed te blijven kammen vanaf de aanzet.

Bij klachten: droog haar, stug haar, klitten in het haar




Kam alle klitten 3x per dag helemaal uit.
Gebruik een 3 x per week een masker/conditioner en laat het een nacht of enkele
uren intrekken in het haar.
Gebruik als extra verzorging Argan olie.

Take Care Hairline
Take Care Hairline verzorgingsproducten reinigen,
voeden en beschermen zowel het eigen haar als
hairextensions. Vanwege o.a. de lage
hoeveelheid siliconen in de producten, is Take
Care ook uitstekend geschikt voor het eigen haar.
Het is verstandig om altijd de shampoo en
conditioner te combineren voor het beste
resultaat!

Handleiding

1. ‘Masseer de shampoo op nat haar. Spoel het zorgvuldig uit en herhaal indien nodig. Gebruik in
combinatie met de TAKE CARE Balancing Conditioner voor het beste resultaat.’
De shampoo is sulfaatvriendelijk en reinigt het haar grondig.

2. ‘Na het wassen met de TAKE CARE shampoo, de conditioner aanbrengen op het haar. Gebruik
indien nodig meer conditioner op het haar wanneer het extra aandacht nodig heeft. Laat het 2 tot 3
minuten inwerken en spoel het grondig uit.’
De conditioner bestaat o.a. uit een siliconen- en een lichte oliebasis. De combinatie van de oliën en
siliconen zorgen voor een duidelijk, voelbare zachtheid van het haar. Zeer geschikt voor gekleurd
haar. Maakt het haar veerkrachtig.
3. ‘Gebruik op nat of droog haar. Spray het serum op afstand gelijkmatig op het haar en punten. Kam
het haar eventueel door met een borstel of vingers.’
Het serum bevat oliën en vitaminen die het haar voeden en verrijken. Het voorkomt dat het haar
statisch wordt. Als extra: het serum geeft een lichte hittebescherming. Ideaal voor bij het steilen,
föhnen of krullen!

Inhoud:
Shampoo: 250ml
Conditioner: 250ml
Serum: 60ml

Let op! Wij raden met klem aan de shampoo met conditioner te gebruiken. Het gebruik van de
shampoo alleen geeft namelijk geen voldoende voeding aan het haar.
Let op! Lees voor het gebruik altijd de aanwijzingen op de achterkant van het product!

Verzorgingsprocedure
Bij een goede verzorging van uw hairextensions horen de juiste verzorgingsproducten. Echter wordt
hier helaas nog te weinig aandacht aan besteed. Bij verkeerde haarverzorging zullen er na verloop
van tijd klachten ontstaan. Dit betekent: een ontevreden klant die dit als eerste bij u kenbaar maakt.
Dit is voor zowel de kapper/salon als de leverancier ( Foxy Star ) erg vervelend en ook jammer,
omdat het immers vrij eenvoudig voorkomen kan worden. Daarom is het van essentieel belang dat
de klant een goede en duidelijke uitleg krijgt over de juiste en passende verzorging van de hair
extensions. Het belangrijkste voor de salon/kapper is dat hij/zij de juiste producten adviseert bij
ELKE klant. Aangezien elke haarleverancier en elk type haar bv Peruvian weave of Wax Extensions
een andere samenstelling qua verzorging gebruikt en nodig heeft, hieronder ons advies:
Foxy Star adviseert de verzorgingslijn van Take Care Hairline. De keuze hierin hangt af van uw
wensen als salon en het type haar van de klant. Soms komt het voor dat de klant afziet van het
advies en de bijbehorende verzorging die hem/haar wordt aangeraden. De klant kan dan besluiten
om eigen haarproducten te gebruiken. Voor ons is het belangrijk de klant duidelijk te informeren dat
enige vorm van garantie of tegemoetkoming die wij kunnen geven dan onmiddelijk vervalt. Foxy Star
Hairextensions heeft immers haar best gedaan deze situatie te voorkomen en vindt het moeilijk te
begrijpen dat een klant op een investering van gemiddeld 225 euro geen 10 of 15 euro meer wil of
kan uitgeven om de de kans op klachten te voorkomen of te minimaliseren. Bijkomend voordeel
voor u en de klant is dat indien er zich bij een van de door ons geadviseerde verzorgingsproducten
een probleem voordoet wij eerder het probleem op kunnen lossen omdat we dan de verzorging al
uit kunnen sluiten als oorzaak.
Om dit goed te kunnen managen en dus het overzicht niet te verliezen welke klanten wel of niet zijn
geadviseerd hebben wij een formulier ontworpen. Zowel klant als kapper kunnen deze
ondertekenen nadat de extensions zijn ingezet en de verzorging is uitgelegd. Dit kunt u bewaren in
de administratie en gebruiken wanneer er een klacht binnenkomt.

Let op! Bij kleuringen vervalt alle garantie onmiddelijk. Kleuringen kunnen misgaan en zelfs soms niet
goed pakken. Echter net als met het eigen haar is dit niet tegen te houden.

Akkoordverklaring vervallen garantieregeling
Hierbij geeft de klant akkoord een duidelijke uitleg over de haarverzorging te hebben gehad en
hierna desondanks af te zien van de passende, aangeboden verzorgingsproducten. Tevens is de klant
zich ervan bewust dat bij eventuele klachten in combinatie met het gebruik van andere, dan de door
ons geadviseerde, verzorgingsproducten er geen ondersteuning/vergoeding in welke vorm dan ook
gegeven kan worden.
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