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Harjaa pidennyksesi hellävaraisesti.

Pese pidennyksesi miedolla vedellä ja shampoolla, hieroen hellävaraisesti.

On suositeltavaa käyttää hoitoainetta, jotta pidennyksesi pysyvät pehmeinä 
ja kiiltävinä.

Huuhtele haalealla vedellä.
Kuivaa pidennykset hellästi pyyhkeellä.

Anna pidennysten kuivua. Jos käytät hiuskuivaajaa, käytä alhaista lämpöä.

Kampaa pidennykset pehmeällä harjalla tai erityisella pidennysten harjaamis-
een tarkoitetulla harjalla.

Säilytä pidennyksiä suorassa asennossa.

AIDOT HIUSPIDENNYKSET
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• Pese pidennykset joka neljäs tai viides kerta,kun käytät niitä
• Sido pidennyksesi ponihännälle ennen uintia tai kuntoilua.
• Älä värjää niitä.

MITEN HOIDAN PIDENNYKSIÄNI?



Clip-in pidennykset
Kampa ja harja
Hiusklipsi
Peili
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Kiinnittääksesi pidennykset 
nopeasti ja helposti, tarvitset:



• Harjoittele pidennysklipsin avaamista ja sulkemista: 
avataksesi sen, aseta peukalosi klipsin toiselle pu-
olelle ja paina klipsin keskeltä. Sulkeaksesi sen, paina 
klipsin sivuilta. 

• Levitä pidennyksen hiusosat eteesi, lajittele ne koon 
mukaan, siten, että jokainen klipsi on auki.

• Tee hiuksiisi jakaus kamman avulla. 

• Ota lyhyin hiusosa ja avaa klipsi.

• Harjoittele sen kiinnittämista ja sen pois ottamista.

HARJOITTELE



VALMISTELUT

Clip-in hiuspidennykset on kiinnitetty riveihin, alkaen niskasta päälaelle 
asti. Pienimmät, yksittäiset clip-pidennykset kiinnitetään ohimoiden lähelle.

Nosta kaikki jakauksen edessä 
olevat hiukset ja kiinnitä ne 
yhteen isolla hiusklipsillä.

1

Jos sinulla on ohuet ja hennot 
hiukset, tupeeraa hiusten juuria 
vähän ja suihkuta niihin hieman 
lakkaa, jotta klipsi pysyy pai-
kallaan.

2

Kampaa hiuksesi huolellisesti 
kamman avulla ja tee pään 
takaosaan poikittainen jakaus 
(korvastaa korvaan).
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CLIP-IN PIDENNYSTEN KIINNITYS

Ota pidennysten suurin piden-
nyskerros, joiden klipsit on auki.1

Aseta klipsi jakauksen alempaan 
kohtaan keskelle, jättäen hiusrajan 
ja ensimmäisen pidennysosan väli-
in hieman omaa hiusta. Tupeeraa 
jakausta tyvestä.

2

Ota seuraava hiusosa pitäen 
toisella kädellä kiinni klipsiä pai-
kallaan, ettei se liiku. Jatka kiin-
nittämistä samalla lailla ylös ja 
sivuille.

3

Varmista, että hiuspidennys on 
suorassa ja näyttää hyvältä. 
Tämän jälkeen kiinnitä loput hi-
usklipseistä.

4

Varmista, että hiusklipsit on 
asetettu noin 1-2 cm pääna-
hasta. Tarpeen mukaan irrota 
ne hiusklipsit, jotka on väärässä 
asennossa ja aseta ne uudel-
leen.
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EHDOTUS 7 HIUSOSAN PAKKAUKSEN
KIINNITTÄMISEEN

Hiusosa 4 cm leveä
Hiusosa 2 cm leveä

Ensimmäisten hiusklipsien kiinnittämisen
jälkeen, päästä hiuksesi auki ja tee toinen jakaus 
päälaen etupuolelle. Jatka hiusklipsien kiinnit-
tämistä edellä olevien ohjeiden mukaan.
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Kaikkien pidennysten kiinnittämisen jälkeen,
harjaa hiuksesi ja pidennysten kiinnitys on 
valmis!
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Hiusosa 2 cm leveä

Hiusosa 6 cm leveä

Hiusosa 8 cm leveä



contact@1001extensions.dk

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, 
ole hyvä ja ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen:

Asiakaspalvelu

contact@1001extensions.net


