Інструкція з використання виробу з натурального волосся
1. Не прикладайте надмірної сили при одяганні чи знятті виробу.
2. Перший час виріб з натурального волосся може сидіти не дуже комфортно на голові.
Такі вироби мають здатність приймати форму голови власника.
3. Якщо під час примірки Вам не дуже комфортно – це нормальне явище. Для того, щоб
виріб мав форму голови власника зазвичай потрібно 3-4 дні.
4. Як мити виріб з натурального волосся?! Перед тим, як мити виріб необхідно його
обережно розчесати спеціальним гребінцем. В ємність з теплою водою налийте
невелику кількість шампуні для фарбованого волосся (рекомендований нашим
спеціалістом). Замочить виріб в воді на 5 хвилин, тоді легкими промокуючими рухами
очистіть виріб. Не робіть масажних надзвичайно сильних рухів. Добре прополосніть
виріб в проточній воді, тоді нанесіть поживну маску для волосся (рекомендовану
нашим спеціалістом)від початку виробу і до самих кінчиків і прочешіть по масці
спеціальним гребінцем, залиште на 10 хвилин. Змийте під прохолодною проточною
водою маску та легко промокніть рушником.
5. Не розчісуйте виріб не просушивши його завчасно на 90 відсотків.
6. Використовуйте засоби для полегшення розчісування рекомендований нашим
спеціалістом.
7. Спочатку вдягніть виріб на спеціальний манекен-голову, тоді виконуйте сушку та
укладку виробу.
8. Ми не рекомендуємо мити виріб самостійно, краще скористатися послугами
спеціалістів.
9. Виріб необхідно розчісувати кожен раз перед тим як одягати і після того, як зняли. Не
застосовуйте через мірної сили, щоб не пошкодити основу виробу.
10. Для запобігання пошкодження виробу не фарбуйте, не мийте, не робіть укладку поза
межами нашого салону, так як ми не впевнені в якості роботи інших майстрів. В
такому випадку, ми відповідальності за якість виробу не несемо.
11. Уникайте постійного контакту виробу з комірцем з натурального хутра.
12. Зберігайте виріб при кімнатній температурі вдалині від штучного тепла.
13. Слід пам’ятати – волосся на виробі реагує на фен та інший тепловий чи хімічний
вплив так само, як і волосся на голові.
14. Намагайтесь не користуватись феном чи іншими нагріваючими приладами без
нагальної потреби.
15. Зберігати виріб потрібно на спеціальній підставці.
16. Слідкуйте щоб виріб не піддавався впливу вогню.
17. При підвищеній волозі виріб може втратити першочергову укладку.
18. Не купайтеся у виробі в солоній морській воді, басейні та інших водоймах.
19. Не можна наносити будь-які засоби на виріб, які не рекомендовані нашим
спеціалістом.
20. Постижерний виріб виробляється з натурального людського волосся. Всі вироби
ручної роботи по нашим авторським технікам.
21. При умовах правильної експлуатації, ми даємо гарантію на виріб – 14 діб.
22. Відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994р №172 «Про
захист прав споживачів» вироби з натурального та штучного волосся обміну та
поверненню не підлягають.

