Uw hairweave heeft niet dezelfde structuur als Europees haar.
Het haar is afkomstig uit India en is van nature zwart, het heeft
meerdere behandelingen ondergaan om het in dezelfde
haartinten te verkrijgen als die van de Europese vrouw.
Wanneer u niet de juiste producten gebruikt en het haar niet
goed behandeld kan het er onverzorgd uitzien en droog aanvoelen.
Daarom geeft Miranda Hair u de volgende adviezen en tips
voor de verzorging van uw hairweave:
* Het is erg belangrijk het haar regelmatig door te borstelen.
Gemiddeld verliest u 80 tot 100 haren per dag. Ook uit de hairweaves zult u haar verliezen,
schrik dus niet als dit meer is dan normaal, want u heeft nu meer haar.
* Voor het wassen borstelt u het haar eerst goed uit.
Zo verwijdert u al veel onzuiverheden en wordt het wassen eenvoudiger. Het beste is om het haar
2 keer per week te wassen. Gebruik 1x per 2 weken een masker voor extra verzorging, sluit wel
altijd af met conditioner.
* Was de hairweave in de lengte en niet wild door elkaar.
Het eigen haar kunt u wassen zoals u gewend bent. De hairweave wordt niet vanuit het lichaam
gevoed dus is het van belang dat u goed shampoo én conditioner gebruikt (en eventueel een
haarmasker). Het beste is om een haarmasker en conditioner te gebruiken die het haar extra
zacht maakt. Mocht u een haarmasker gebruiken, sluit de behandeling dan alsnog af met een
conditioner. Borstel het haar altijd nog een keer door als het haarmasker of conditioner aan het
intrekken is. Gebruik de conditioner en/of het haarmasker alleen op de punten van het haar,
nooit op de hoofdhuid of aanhechting van de hairweave.
* Droog de hairweave door haren zachtjes droog te knijpen met de handdoek.
Vervolgens begint u rustig met uitkammen vanaf de punten.
*Op handdoek droog haar altijd een hittebeschermer gebruiken.
Dit voorkomt uitdroging van het haar tijdens het föhnen. Gebruik een haarmousse alleen op uw
eigen haar.
* Föhn het haar ALTIJD na het wassen.
Hierdoor polijst u het haar en gaat het mooi glanzen, zo voorkomt u klitten en pluizig haar. Begin
met föhnen in het onderste deel van de hairweave en zet de bovenkant van het haar vast met
een klem, zorg dat de vlechtjes goed droog zijn. Föhn als laatste de bovenkant van het haar. Gebruik keramische borstels, deze geleiden de hitte goed.
Het haar nooit föhnen met uw hoofd naar beneden, want dan föhnt u tegen de richting van de
haarschubben in en dit kan klitten veroorzaken.
* Gebruik na het stylen van uw haar een serum als finishing touch.
Het serum zorgt ervoor dat het haar glanst en zijdezacht aanvoelt. Hierdoor wordt het aanzien
nog natuurlijker. Gebruik niet meer dan 2 druppels.
Wat u vooral NIET mag doen:
* Ga NOOIT met nat haar slapen.
* Ga niet met los haar slapen, doe het op een hoge knot of in een vlecht.
* Steek nat haar niet op, zorg dat uw haar goed droog is.
* Niet met los haar zwemmen.
* Niet in de sauna zonder bescherming voor het haar.
* Niet krabben! Het kan zijn dat de beginpuntjes gaan kriebelen, het is belangrijk om niet met de
nagel te gaan krabben. De hoofdhuid moet even ‘wennen’ aan het feit dat er een weave
bevestigd is op de hoofdhuid, dit geeft meer druk bij de beginpuntjes. Als de kriebel te erg wordt,
druk er dan op met de platte vinger. Een klein beetje dagcrème bij de beginpuntjes wil ook
helpen. Per persoon is dit verschillend, er zijn mensen die hier helemaal geen last van hebben,
maar anderen kunnen hier een week last van hebben.

