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Onderhoud van een synthetisch haarwerk 
Het onderhoud van een synthetisch haarwerk kunt u met een speciale shampoo 
en balsem probleemloos zelf doen. Men hoeft ze enkel te wassen met lauw 
water en natuurlijk te laten drogen op een pruikenstaander. Borstel voor het 
wassen het haarwerk eerst door.

Stap 1: Wassen met shampoo 
  Maak uw pruik helemaal nat met lauw water.. 
  Verdeel de shampoo over uw handen en beweeg dit over het haarwerk van 

boven naar beneden. 
  U aait met de vezel mee, van boven naar beneden. Niet wrijven! 
  Grondig uitspoelen met lauw water. 
  Herhaal bovenstaande stappen.

Stap 2: Behandel de pruik met balsem
  Na het wassen brengt u de conditioner aan op het haar. Beweeg dit over het 

haarwerk van boven naar beneden. 
  Laat de pruik 5 minuten inweken.
  Deze balsem geeft het synthetische haar de juiste verzorging zodat de 

vezels zich weer opvullen om te herstellen en te verzorgen. Hierna spoelt u 
de balsem uit met lauw water. U zult voelen dat er wellicht een klein beetje 
balsem achterblijft in het haar. Dat is niet erg.

  Leg uw gewassen haarwerk in een droge handdoek. Dep (niet uitwringen) 
daarna voorzichtig zodat het meeste vocht uit uw haarwerk gaat  
Let op: Synthetische haarwerken kunnen niet tegen wrijving!

  Zet het haarwerk op uw standaard en wapper met uw handen door het haar 
om het luchtig te maken. Om het gewenste model weer terug te krijgen is 
het aan te raden om het haarwerk wat op te schudden. Kam of borstel een 
synthetisch haarwerk niet als het nog nat is!

U kunt na het wassen een professionele conditionerspray gebruiken voor extra 
UV-bescherming en tegen ongewenste geuren. In normale omstandigheden 
wast u uw haarstukje of pruik één maal in de 2 à 3 weken. Bij veel transpireren 
kunt u het eventueel vaker doen.

Een synthetisch haarwerk mag niet behandeld worden met een warmtebron, 
zoals een stijltang of een föhn. Deze apparaten maken de structuur van het haar 
kapot. Een synthetische haarwerk kan niet gekleurd worden.

Een synthetisch haarwerk is niet geschikt om mee te slapen of mee op de bank te 
liggen. De vezel kan namelijk beschadigen door de wrijving.



Onderhoud van een 100% echt haar haarwerk
Het onderhoud van een echt haarwerk kunt u met shampoo en balsem 
probleemloos zelf doen.

Het is het makkelijkst en veiligst om uw haarwerk op een kop te spelden
(Let op! Zet de speldjes niet vast in de lacefront en mono top.) zodat de pasvorm 
van u haarwerk word beschermt en niet kan uitrekken. Borstel eerst het haar 
door zodat er geen klitten inzitten

Stap 1: Wassen met shampoo
  U maakt uw haarwerk goed nat onder handwarm water terwijl het nog op 

de kop zit, u verdeeld de shampoo over uw handen en beweeg dit over het 
haarwerk van boven naar beneden. 

  U aait met de vezel mee, van boven naar beneden. Niet wrijven! 
  Daarna spoelt u met lauw water, wederom met de richting van de vezel mee, 

het haarwerk goed uit.
  Herhaal bovengenoemde stappen. 
  Let op! Laat het haarwerk nooit in het water liggen anders gaat het klitten en 

die gaan er dan niet meer uit! 
  Dep (niet uitwringen!) met een handdoek de haren handdoek droog.

Stap 2: Behandel de pruik met balsem
  Na het wassen brengt u balsem aan op het haar . Let op! Doe dit alleen in de 

lengten van het haar. Geen balsem op het mutsje (bovenzijde) anders zal het 
haar eerder uitvallen omdat de knoopjes van het haarwerk aangetast worden.

  Laat de balsam even in trekken en spoel daarna uit met de haarrichting naar 
beneden. 

  Dep (niet uitwringen) het haar droog en breng een laagje beschermende 
spray (tegen UV stralen) of repair créme (voor extra verzorging) in de lengten 
van het haarwerk. 

  Borstel voorzichtig door. 
  Droog nu uw haarwerk door het in het gewenste model te föhnen, stylen.

 Let wel op dat u de temperatuur laag houdt, om verschroeiing te voorkomen. 

In normale omstandigheden wast u uw haarstukje of pruik eens per 2 weken. 
Bij veel transpireren kunt u het eventueel vaker doen. Gebruik na 3 tot 4 keer 
wassen een verzorgend haarmasker.
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