
Verzorgingstips 

 

-Borstel je haar zachtjes van onder naar boven, laagje voor laagje. Ook tussen de 

matten. (haarverlies is normaal, je verliest gemiddeld 100 haren per dag) 

- Gebruik hiervoor een geschikte borstel 

-Borstel het haar voor je het gaat wassen 

-Was het haar 1 of 2 keer per week 

-Maak gebruik van de geadviseerde producten 

-Breng de shampoo in de lengte aan, maak geen onnodige klitten 

-Breng de conditioner / masker alleen aan in de punten, kam het haar altijd even 

door als het aan het intrekken is 

-Sluit het wassen altijd af met conditioner, ook na het gebruik van een masker 

- Voor een extra boost kun je het masker ook een nachtje laten intrekken 

-Knijp de haren zachtjes droog met een handdoek, ga niet wrijven 

-Borstel na het douchen de banen haar apart van elkaar , begin bij de punten 

-Gebruik voor het föhnen, stijlen of krullen een heat protector 

-Föhn het haar altijd, zodat het gepolijst wordt. Zo voorkom je pluizig en klittend haar 

-Ga niet met het hoofd naar beneden hangen om het haar te föhnen, zo föhn je het 

haar tegen de richting van de haarschubben in, waardoor er klitten kunnen ontstaan 

- Maak na het föhnen gebruik van een geschikte stijl of krultang, ook hiermee polijst 

je het haar waardoor het zacht wordt 

-Ga nooit met nat haar slapen 

-Slaap met een hoge knot of vlecht in 

-Kriebelt het haar? De hoofdhuid moet dan even wennen. Krab niet, maar druk met 

een platte vinger of vet de beginstukjes in met bijvoorbeeld wat dagcrème 

-Verzorg je haar met LIEFDE   

 

De verzorging van het haar is op eigen verantwoording.  

HipHaar Voor Jou geeft dan ook in geen enkel geval geld terug.  

HipHaar Voor Jou is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar. 

Heb je nog vragen over de verzorging, of loop je ergens tegen aan? 

Wij helpen je graag 06-12140681 

 


