
Verzorging van uw haarwerk



VERZORGING  
VAN UW HAARWERK

1  Haal voorzichtig de kleefstrips van uw 
haarwerk en reinig de bandjes met  
Hagri reiniger.

2  Voor het wassen, borstel eerst uw haarwerk  
van wortel naar punt.

3  Maak uw haarwerk nat met warm water en  
was het met Hagri Virilo 1 shampoo.  
Nooit wrijven. Altijd borstelen van wortel  
naar punt.

4  Spoel grondig na zonder wrijven.

5  Indien nodig, herhaal met een tweede wasbeurt.
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VERZORGING  
VAN UW HAARWERK

6  Breng voldoende Hagri Virilo 2 kruidenkuur 
aan op het volledig haarwerk. Nooit wrijven, 
altijd borstelen van wortel naar punt.

7  Laat de kruidenkuur enkele minuten inwerken 
en spoel dan al borstelend grondig na van 
wortel naar punt.

8  Dep uw haarwerk voorzichtig af zonder wrijven.

9  Breng in model met haardroger, rollers of  
laat gewoon opdrogen.

10  Gebruik afwerkingsproducten zoals  
Hagri Proteïn Spray, Hagri Gel Spray,  
Hagri Cristal Gel.
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VOOR NA



OPGELET:  
ZEER BELANGRIJK

1  Voor een synthetisch haarwerk mag men nooit 
een warmtebron gebruiken bv. haardroger, 
krultang enz. Wassen in lauw water.

2  Bij een dameshaarwerk met vooral lange en 
lichte kleuren zijn er soms buiten ons gamma 
om extra verzorgingsproducten nodig. Vraag 
uitleg aan uw kapper die u behandelt.

3  Bij natuurlijk lang haar extra aandacht 
besteden aan het borstelen en nooit wrijven. 
Het haarwerk nooit los in een badje water 
leggen. Dit kan leiden tot krimpen met als 
gevolg dat het haar onontwarbaar is. 
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OPGELET:  
ZEER BELANGRIJK

4  Vraag naar het gebruik van kleefmiddelen 
om uw haarwerk vast te zetten. Er zijn 
verschillende kleefmethodes. Indien u 
haarklipsen gebruikt, zijn deze gemakkelijk te 
plaatsen door op de haarklipsen te drukken om 
vast te zetten of los te maken.

5  U hebt 1 jaar garantie op onze haarwerken als 
u minstens ± 6 maal per jaar op verzorging 
komt. Zo niet vervalt de garantie. 
Hebt u enige twijfels omtrent de verzorging van 
uw haarwerk, contacteer enkel Haarwerken 
Smedts.

Smedts Haarwerken



NAVOOR



Antwerpsestraat 446 • 2850 Boom 
03 888 00 94 • info@haarwerkensmedts.be 

www.haarwerkensmedts.be

OpeningsurenGRATIS service na verkoop

Haarwerken Smedts draagt de service 
naverkoop hoog in het vaandel.

Indien u bij normale verzorgingsbeurten  
na plaatsing van uw haarwerk problemen  
ondervindt, kan u ons steeds onmiddellijk 
contacteren.

U hebt immers steeds recht op 1 jaar garantie!
Zon-, maan-, dins- en 
feestdagen gesloten

Woensdag: 8u30 - 18u
Donderdag: 8u30 - 18u

Vrijdag: 8u30 - 18u
Zaterdag: 8u30 - 18u




