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GISELA MAYER MŰSZÁLAS PARÓKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS
A paróka a haj hiányának elfedésére szolgáló eszköz. A műszálas paróka tapintása selymes és lágy,
természetes hatású.
A paróka felvétele:
A paróka tarkótáji részénél két kis tépőzáras fület talál, ezek segítségével állítható be a megfelelő
méret, fontos, hogy szorosan illeszkedjen a fejre, hogy sportoláskor, esetleg szeles időben fent
maradjon. A parókát elölről hátrafelé kell feltenni a fejre úgy, hogy a két oldalán található kis fülek a
halántékhoz kerüljenek, így elkerülhető hogy ferdén álljon a haj. Ezután körbe meg kell igazítani, hogy
kényelmesen feküdjön fel mindenhová, és a meglévő haj ne látszódjon ki. Végül a frizura igazítása
következik ritka fogú kefével vagy kézzel. Ápoláshoz, tisztításhoz speciális paróka ápolószerek
használata javasolt, amik nem károsítják az anyagot, így tartós marad.
Kedves vásárlóink figyelmét felhívjuk arra, hogy a közvetlen hőhatásnak kitett paróka (főzés, sütés
közben) szálai összezsugorodnak, a frizura maradandó alakváltozást szenved! A gyártó cég nem
vállal felelősséget a hőhatás miatti károsodásokért! Hajszárító, sütővas, meleg csavaró
használata egyaránt tilos. Javasoljuk a konyhai tevékenységekhez a turbán viseletét.
A parókát ritkán szabad mosni. Puha végű, ritka fogú kefével lehet alkalmanként, kíméletesen fésülni,
és minden viselés után alaposan szellőztetni. Használaton kívül fejformát utánzó tárgyra (pl.
parókatartó fej) helyezve tároljuk.
PARÓKAÁPOLÓ SAMPON: langyos vízbe tegyünk kevés sampont, egyenletesen elkeverve, majd
helyezzük bele a parókát és tartsuk benne 3 percig. Dörzsölni, csavarni nem szabad! Bő langyos vízzel
átöblítve, kirázzuk a vizet.
A sampon helyett színes ruhához való folyékony mosószer használata megengedett.
A hagyományos hajsampon tönkreteszi a parókát, ezért a használata TILOS!
PARÓKAÁPOLÓ BALZSAM: langyos vízben elkeverünk kevés balzsamot. 3 perc eltelte után
könnyedén kiöblítjük langyos vízzel, enyhén kirázzuk a vizet.
Illatmentes textilöblítővel is helyettesíthető.
PARÓKAÁPOLÓ HAJFÉNY: mosás után törölköző száraz parókát egyenletesen befújjuk a hajfény
spray-vel. A szokásos módon fésüljük és formázzuk. A hajfény visszaadja a paróka csillogását és
rugalmasságát.
SZÁRÍTÁS: szobahőmérsékleten, formázás, fésülés nélkül természetes módon szárítjuk.
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