
 

Hairextensions 
Groeit je haar niet snel genoeg en wil je graag meer lengte of meer volume? Overweeg dan een 
haarverlenging! Hairextensions zijn haarverlengingen die met verschillende methodes aan het 
eigen haar worden gehecht. Om hairextensions professioneel te kunnen zetten, adviseren wij dat 
je natuurlijke haar minimaal tot over je oorlel komt. Dit geeft het meest natuurlijke effect. Om 
optimaal van je haarextensions te kunnen genieten, adviseren wij de volgende aanpak: 

Voorbereiding op de behandeling 
Voordat de extensions geplaats worden, is het van belang dat het haar goed schoon is. In de 
salon zullen wij je haar dan ook nog eens extra goed wassen voor het plaatsen van de extensions. 

Nazorg 
Om het best mogelijke resultaat te bereiken, bevelen wij het volgende aan: 

 Was je haar de eerste 24-uur na de behandeling niet en gebruik ook geen 
stylingproducten. De bonding/tapes moeten eerst uitgehard en gedroogd zijn – *Dit 
advies is niet van toepassing op weave extensions; 

 Omdat extentions geen natuurlijke voeding van de haarwortel krijgen, is extra 
verzorging belangrijk. Smeer hiervoor crèmespoeling / leave-in conditioner en 
haarmaskers op de lengte en de punten van het haar. Deze producten zijn te koop in de 
salon; 

 Gebruik altijd een speciale hairextensions-borstel in plaats van gewone borstels. Deze is 
te koop in de salon; 

 Kijk bij wax en microring extensions regelmatig of er geen bondings aan elkaar klitten; 
 Vlecht je haar in voordat je gaat slapen. 

Garantie 
Let op: er geldt een garantie van 3 maanden op de haarextensions,  mits ze goed verzorgd 
worden met de producten uit de Perfect Pink beautysalon. Heb je na de behandeling binnen 4 
weken geen producten bij ons gekocht, dan kunnen wij de garantie niet langer hanteren en komt 
deze te vervallen. Tevens komt de garantie te vervallen wanneer je de extensions niet binnen 
onderstaande tijdsperiode laat verwijderen of omhoog laat plaatsen: 

 Wax extensions: draagtijd 3 tot 4 maanden 
 Microring extensions: draagtijd 2 tot 3 maanden, daarna omhoog plaatsen 
 Tape extensions: draagtijd 10 tot 12 weken, daarna omhoog plaatsen 
 Weave extensions: draagtijd 6 tot 8 weken, daarna omhoog plaatsen 

Heb je nog vragen over de voorbereiding of nazorg van deze behandeling? Neem dan contact op 
met het team van Perfect Pink.

 


