
TAPE ON EXTENSIONS
COLD FUSION

    Appliceringsguide

www.1001extensions.se



• 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 tape-on extensions
En pinnkam
En hårklämma

För att applicera snabbt och en-
kelt, behöver du:
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Innan du applicerar hår-
förlängningarna, föreslår 
vi att du ber din frisör tun-
na ut topparna för att 
få hårförlängningarna att 
se mer naturliga ut.

FÖRBERED DITT HÅR

Red ut håret försiktigt och se-
parera det med hjälp av en 
pinnkam i en horisontell bena 
längs med hårbotten (från ena 
örat till det andra, i form av ett 
U). Börja med att applicera den 
första raden hårförlängningar 
ca 2,5 cm från nacken.

1

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

2

Börja med att tvätta håret med 
ett djuprengörande pre-exten-
sion eller pre-perm schampo 
för att avlägsna alla spår av si-
likon, kemikalier, rester av hår-
produkter, osv. Torka håret för-
siktigt.

3

TIP
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APPLICERA TAPE-ON EXTENSIONS

Ta en bred hårslinga, något 
smalare än den häftande 
tejpen.

1

Fäst den första hårremsan på 
hårslingan genom att trycka 
till tejpen under rötterna.

2

Applicera den andra hår-
remsan över hårslingan och 
pressa samman tejperna i 5 
sekunder.
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När alla hårremsor har applicerats, 
borsta håret försiktigt för att hjälpa 
hårförlängningarna att smälta in 
med håret.

4

Hur vet jag om hårförlängningen har applicerats på rätt sätt?
Om hårförlängningen har applicerats på rätt sätt, bör du kunna vrida 
den runt helt och hållet. 
Du bör inte tvätta håret under 24 timmar efter att du har applicerat 
hårförlängningarna.

TIPS



Om du har några frågor eller behöver mer 
information, vänligen kontakta vår kundtjänst:

Kundtjänst

contact@1001extensions.se


