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Onderhoudsvoorschrift haarwerken van echt haar 
 
 
 
Het wassen (wekelijke wasbeurt aanbevolen, 2 keer per week als u veel zweet) : 
 
• Maak een sopje van lauw water en een scheutje revel shampoo 
• Haal de pruik lichtjes door het sopje 
• Is de pruik erg vuil, dan deze twee minuten in het sopje laten liggen 
• Hierna de pruik uit het sopje halen en de shampoo uitspoelen met lauw water onder de kraan en met de  
   richting van het haar mee 
• Nu de revel conditioner op de pruik aanbrengen. Houd de pruik aan de voorzijde vast en strijk met de  
   andere hand de conditioner op het haar en strijk hierbij van boven naar beneden met de richting van het  
   haar mee. 
• Laat dit ca. 3 minuten inwerken en spoel de conditioner onder de kraan uit net zoals bij de shampoo. 
• Leg de pruik hierna in een handdoek en dep de pruik lichtjes droog ( niet wrijven ). 
• Gebruik daarna eventueel de revel revitalisant spray; dit zorgt voor bescherming en een mooie natuurlijke  
   glans. Dit product hoeft niet worden uitgespoeld. 
• Droog of föhn het haar (middelmatige temperatuur). 
• Om het haar mooi te laten vallen of het haar in vorm te brengen, kan u snel werkende warmterollers of 
   een krultang gebruiken. U kan ook een watergolf aanbrengen in het haar en het onder een droogkap  
   leggen op middelmatige temperatuur. 
• Om de sporen van de rollers te verwijderen, kan u eindigen met een föhnbeurt en het haar glad maken 
van de wortel naar de puntjes. 
 
 
Kleuren, ontkleuren, permanenten en ontkrullen: 
 
Kleur, ontkleur, permanent of ontkrul nooit uw pruik van echt haar. 
Vraag vooraf ons advies indien u dit wilt; wij kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden. 
 
 
Stylingsproducten: 
 
Men mag gel, wax of lak gebruiken, mits dit wel van een goede kwaliteit is. Gel en wax mogen alleen op 
waterbasis en niet met alcohol. Voor pruiken is er een speciale haarlak te koop. Als u lak gebruikt, dan wel 
spuiten vanaf een minimale afstand van 25 cm. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Waar moet u op letten als u de pruik opzet: 
 
• De pruik wordt opgezet, beginnend met de voorkant en daarna de pruik langzaam over het hoofd trekken 
   en de achterkant op zijn plaats brengen. 
• De voorkant ca. 4 vingers boven de neus, dit is ongeveer de plek van de natuurlijke haargrens. 
• Let erop dat de zijkanten op gelijke hoogte zitten. 
• Loop de hele contourrand na, zodat er geen plukken haar naar binnen zitten. 
• De pruik zit het natuurlijkst als deze niet te netjes zit. Het liefst modelleren met de vingers en niet te veel 
   kammen. Als u een kam of borstel wilt gebruiken, dan een grove kam of borstel. 
 
 
Het afzetten van de pruik: 
 
• Het afzetten van de pruik gebeurd in omgekeerde volgorde, houdt de voorkant vast en vanaf de 
   achterkant de pruik naar voren afzetten.  De pruik hierna op een kopje zetten. 
 
 
Indien u nog vragen heeft over uw haarwerk, kunt u mij altijd bellen voor verder advies. 
 
Nicole de Kam 
tel.  0118 - 413327 
 
 


