Îngrijirea perucii din păr sintetic

Vă recomandăm să vă spălaţi peruca din păr sintetic folosită zilnic tot la treia până la a patra
săptămână. În funcţie de cât de des transpiraţi vara vă recomandăm să spălaţi peruca din păr
sintetic o dată la două până la trei săptămâni, pentru ca frizura să rămână tot timpul curată şi
proaspătă.

Ca să vă puteţi bucura cât mai mult timp de peruca dumneavoastră din păr sintetic trebuie să
respectaţi următoarele sfaturi de îngrijire.

1.Pentru spălarea perucii din păr sintetic este recomandabil să folosiţi
doar şampon pentru păr sintetic

Nu folosiţi niciodată apă fierbinte pentru spălarea perucii, ci doar apă rece! Turnaţi câteva
picături de şampon pentru păr sintetic în apă şi înmuiaţi peruca în această apă (vezi imaginea din
partea stângă).

Evitaţi să frecaţi părul în apă! Cele mai multe şampoane de îngrijire pentru peruci din păr sintetic
curăţă în mod independent. Vă rugăm să respectaţi şi instrucţiunile producătorului de pe ambalaj.
Utilizaţi exclusiv doar produse potrivite pentru peruci, deoarece produsele obişnuite ar putea

deteriora cadrul perucii. Vă sfătuim să folosiţi produsele de îngrijire ale producătorului perucii.
Astfel puteţi fi sigur că produsele de îngrijire utilizate sunt optime pentru peruca dumneavoastră.

2. Clătiţi şamponul cu apă rece, limpede

După câteva minute clătiţi şamponul special cu apă rece, limpede.

Nu uitaţi să utilizaţi după fiecare spălare cu şampon şi un produs de îngrijire (precum descris la
punctul 3). Astfel părul va rămâne moale şi strălucitor.

În special în cazul unui păr lung este absolut necesară utilizarea unui produs de îngrijire după
spălarea cu şampon, deoarece acest lucru va uşura pieptănarea!

3.Îngrijiţi-vă peruca din păr sintetic cu un balsam

Turnaţi câteva picături de balsam de îngrijire sau balsam pentru clătire (în engleză: Conditioner)
special pentru peruca din păr sintetic în apă rece şi înmuiaţi peruca în această apă. Evitaţi şi acum
să frecaţi părul în apă!

Există şi balsam care poate fi aplicat direct pe părul umed, proaspăt spălat. Cele mai multe
produse de îngrijire pentru peruci din păr sintetic nu trebuie clătite. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
indicaţiile producătorului de pe ambalajul produsului.

4.Tamponaţi părul proaspăt spălat cu un prosop în aşa fel încât prosopul
să absoarbă apa

Înveliţi peruca din păr sintetic cu grijă întrun prosop şi tamponaţi în aşa fel încât prosopul să
absoarbe apa.
Nu stoarceţi peruca niciodată.
Tamponaţi peruca din păr sintetic cu grijă pentru a o usca, o dată cu cadrul spre exteriorul şi cu
părul în interior şi o dată invers.
Nu frecaţi niciodată părul pentru uscare.

5.Aerisiţi peruca pe stativul de perucă

Pentru uscarea perucii vă recomandăm să o poziţionaţi după tamponare pe stativul pentru peruci,
care permite aerisirea de jos, astfel încât să se uşte şi cadrul bine. Nu folosiţi un stativ din
polistiren, deoarece pe un astfel de stativ nu se poate usca peruca.

Frizura perucii din păr sintetic se aşează după spălare singură în forma originală, deoarece buclele
şi forma fibrelor de păr sintetic au fost poziţionate prin încălzire în momentul producţiei. Nu
trebuie să folosiţi aparate pentru bucle.

Nu pieptănaţi peruca niciodată atunci când aceasta este udă sau umedă!

6.Peruca nu se va usca cu uscătorul de păr pe program fierbinte

Nu uscaţi peruca din păr sintetic niciodată cu uscătorul de păr pus pe program fierbinte, doar cu
programul rece, deoarece fibrele sensibile la temperaturi ridicate pot fi deteriorate.

Nu utilizaţi pentru peruca din păr sintetic niciodată un o placă de păr, aparat de făcut bucle sau
altele de acest gen, deoarece se pot topi fibrele sintetice.

Protejaşi peruca din păr sintetic de aer fierbinte!
Nu este indicat, spre exemplu să vă aplecaţi peste un cuptor fierbinte deschis! În cazul în care
doriţi să mergeţi la solar, vă recomandăm să vă daţi jos peruca înainte de a intra în aparat şi să vă
inveliţi peruca întrun prosop pentru a evita astfel ca căldura foarte mare să ajungă la părul sintetic.

7.Pentru pieptănare vă recomandăm să utilizaţi un piaptăn sau o perie
specială pentru peruci

Părul poate fi pieptănat doar atunci când peruca este complet uscată. Părul creţ sau care are bucle
trebuie pieptănat doar cu pieptene cu dinţi rari, deoarece în caz contrar se pot desface buclele. În
cazul în care vi se desfac buclele vă sfătuim să spălaţi peruca cu apă rece şi să o lăsaţi să se uşte
în aşa fel încât frizura să se reaşeze singură. Puteţi să vă puneţi bigudiuri reci în păr.

Nu trageţi niciodată de păr! Încercaţi să descâlciţi cu mâna finuţ părul lung, care se mai poate
înnoda în urma spălări, înainte de a-l pieptăna.

8.Folosiţi spray de păr special pentru păr sintetic

Pentru aranjarea perucii din păr sintetic vă recomandăm să folosiţi spray de păr special pentru păr
sintetic. Vă rugăm să nu folosiţi spray de păr normal, pentru că altfel se pot crea nişte particule
albe pe firele de păr care sunt foarte greu de îndepărtat.

Pentru o strălucire suplimentară vă recomandăm un spray special de strălucire pentru păr sintetic.
Părul sintetic îşi poate pierde cu timpul strălucirea. Sprayul pentru strălucire va readuce părului
strălucirea. Astfel părul va arăta sănătos, puternic şi aranjat.

Peruca din păr sintetic este din nou proaspătă, curată şi gata de purtat!

