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• Tvätta dina hårförlängningar var fjärde eller femte gång du använder 
dem.

• Knyt dina förlängningar i en hästsvans eller en fläta innan du simmar 
eller tränar.

• Blek dem inte. 

SKÖTSEL FÖR EXTENSIONS

NATURLIGA EXTENSIONS

Borsta hårförlängningarna försiktigt.

Tvätta dem med ljummet vatten och ett milt schampo på längden med en 
nedåtgående rörelse.

Balsam rekommenderas för att hålla hårförlängningarna mjuka och glansiga.

Skölj med ljummet vatten.

Klappa försiktigt torrt utan att gnida eller vrida.

Låt hårförlängningarna lufttorka.

Kamma håret försiktigt med en mjuk borste eller en borste för hårförläng-
ningar. 

Förvara dina hårförlängningar platta för att undvika trassel.www.1001extensions.se



Dina clip-on extensions
En pinnkam och en hårborste
En hårklämma
En spegel

För att applicera snabbt och en-
kelt, behöver du:
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• Lär dig att öppna och stänga spännet: för att öppna 
det, sätt tummarna på vardera sidan om spännet och 
tryck i mitten på det. För att stänga spännet, tryck på 
sidorna.

• Sprid ut alla hårförlängningar framför dig, sorterade 
efter storlek och med varje spänne i öppet läge.

• Dela håret på ena sidan med hjälp av pinnkammen.

• Ta en kort hårförlängning och öppna spännet.

• Öva att sätta in och ta ut hårförlängningen.

ÖVA LITE FÖRST



FÖRBERED DITT HÅR

Clip-on extensions fästs i rader, från nacken till toppen av huvudet. Små 
singel-clip extensions fästs nära tinningen.

Lyft upp allt hår ovanför hårlin-
jen och fäst det ovanpå huvu-
det med en stor hårklämma.

1

Om du har fint hår, tupera rötter-
na lite och spraya lite hårspray 
på spännena.

2

Red ut håret försiktigt och se-
parera det med hjälp av kam-
men i en horisontell bena som 
går längs med hårbotten (från 
ena örat till det andra, i form av 
ett U).
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APPLICERA CLIP-ON EXTENSIONS

Ta den största hårförlängningen 
med spännet i öppet läge.1

Placera spännet i mitten av den 
nedre delen av benan.2

Flytta handen mot nästa spänne 
samtidigt som du håller spän-
net på plats med den andra 
handen för att hindra det från 
att röra sig.

3

Se till att hårförlängningen sitter 
bra och rakt, och fäst det andra 
spännet. Fäst sedan de andra 
spännena.

4

Se till att hårförlängningen sit-
ter fast nära hårbotten genom 
att dra fingrarna längs med 
toppen. Vid behov, lossa några 
spännen som inte sattes fast or-
dentligt och fäst dem igen.
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TIPS PÅ HUR MAN FÄSTER ETT 7-PACK 
HÅRFÖRLÄNGNINGAR

Hårträns 8cm bred

Hårträns 6cm bred

Hårträns 4cm bred
Hårträns 2cm bred Hårträns 2cm bred

Släpp ner håret  och gör nästa bena ovanför
hårförlängningen som du nyss applicerade. 
Upprepa. Och så vidare, och så vidare...

6

Borsta håret försiktigt för att blanda in
hårförlängningarna i håret.7
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Om du har några frågor eller behöver mer 
information, vänligen kontakta vår kundtjänst:

Kundtjänst

contact@1001extensions.se


