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KUNSTVEZEL HAARWERK 

 
 

 

Geachte cliënt,  

  

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Aandacht voor Haar. Uw haarwerk van kunstvezel 

is met de uiterste zorg gemaakt voor optimaal draagcomfort. Goed onderhoud is hierbij 

van belang. Graag geef ik u gebruiks- en onderhoudstips voor de best mogelijke 

verzorging.  

 

Verzorging:  

 

 Het is raadzaam uw haarwerk ‘s avonds te wassen zodat het ’s morgens droog 

is. 

 Gebruik steeds lauw water van maximaal 40°C!! 

 Uw haarwerk dient wekelijks te worden gewassen. 

 Voordat u het gaat wassen borstelt u het haarwerk goed door. 

 U neemt wat handwarm water en voegt daaraan een scheutje speciale shampoo 

voor kunstvezels toe. 

 Leg het haarwerk 15 tot 20 minuten in de oplossing waarna u deze rustig een 

aantal keren heen en weer beweegt. Op deze manier laat het vuil eenvoudig los. 

 Spoel daarna het haarwerk enkele malen met schoon lauw water uit. 

 Neem opnieuw handwarm water en voeg daar een scheutje speciale haarbalsem 

voor kunstvezels aan toe. 

 Ook hier legt u uw haarwerk 15 tot 20 minuten in de oplossing en spoel het 

daarna weer na met lauw water. 

 Rol het haarwerk zachtjes door een handdoek (niet wringen) en plaats het op de 

kop of standaard. 

 Spray het haarwerk in met conditioner, dit als bescherming voor het haar. 

 Kam het haarwerk niet in natte toestand!! 

 Laat uw haarwerk zoveel mogelijk aan de lucht drogen. Om eventuele 

beschadigingen te voorkomen. 

 Gebruik van hittebestendige materialen is niet toegestaan. Denk hierbij föhn, 

krultang en stijltang. Maar ook het kijken in een hete oven, aardappels 

afgieten, het uitruimen van een vaatwasser enz. zijn activiteiten waarbij u uit 

moet kijken.  

 



 

Mocht u nog vragen hebben omtrent onderhoud en gebruik kunt u mij benaderen via 

onderstaande gegevens.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Marjon van Overbeek 
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