Extensions Vejledning
Flet:
Flet extensions er en trense som bliver syet på en fletning af ens eget hår, fletningen laves
inden under håret og tilpasses hovedets form. Ofte har man 2-3 fletninger med forskellige
antal baner extensions på. Det holder i 2-3 måneder og fjernes blot ved at klippe tråden op og
redde fletningen ud igen. Metoden er nem, skånsom og meget holdbar.

Easy weft:
Easy weft er trenser som der bliver tilpasset din hovedfacon, og sættes på med mikroringe, i
baner. Vi anbefaler max 3 måneder, og håret fjernes nemt igen ved at klemme mikroringene
modsat vej.

Hot fusion:
Hot fusion er, totter med keratin for enden som bliver smeltet fast på totter af ens eget hår,
denne metode kan også bruges hvis man bare ønsker lidt fylde i håret eller reflekser. Man
anbefaler denne metode sidder i, i max 3 måneder, og fjernes ved ar man med en tang knuser
keratinen og kommer keratin remover på. Vi anbefaler at få det fjernet samme sted som det er
lavet.

Cold fusion:
Cold fusion er totter der påsættes på totter af ens eget hår med mikroringe, denne metode
kan også bruges hvis man ønsker lidt fylde eller reflekser, man anbefaler denne metode, sidder
i, i max 3 måneder og fjernes nemt ved at klemme mikroringen modsat vej

Pleje af extensions:
Vil du holde dine extensions flotte og sunde, kan det kun opnås ved den rette pleje dagligt.
Da extensions ’’dødt’’ hår, har det brug for ekstra meget fugt og pleje.

• Det anbefales altid at bruge rigtige frisør produkter til at pleje dine extensions,
samt en extensions børste (vi anbefaler wetbrush).
• Vi anbefaler at man helst kun vasker sit extensions hver 3-4 dag.
• Red altid dit extensions igennem og flet det inden sengetid.
• Undgår salt og klorvand, det slider på dit extensions og kan ødelægge det.
• Brug altid conditioner når du vasker håre.t
• Brug jævnligt hårkur.
• Vi fraråder at gå i seng med vådt extensions.

Vask af extensions:
1. Vask ikke håret i de første 48 timer efter påsætning (gælder hot fusion).
2. Børst håret igennem inden hårvask, husk altid at redde håret nede fra og arbejd dig op mod
bunden imens du holder igen på håret.
3. Påfør først shampoo i din hovedbund og derefter forsigtigt ud i længderne.
4. Skyl shampooen grundigt ud.
5. Conditioner må ikke anvendes i hovedbunden, det skal påføres midt fra længden og ned
mod spidserne. Red gerne fingrene forsigtigt igennem imens conditioneren sidder i, og skyl
efter.
6. Klem vandet godt ud af håret med et håndkæde.
7. Husk varme beskyttelse, inden føntørring af håret påbegyndes.

