
Seuraavien ohjeiden avulla, sinulla on pidennyksistä iloa pitkään.
Pidennysten hoito on sekä hiusten että kiinnityksen pysyvyyden 
kannalta erittäin tärkeää.

Pesu
• Älä pese hiuksia ensimmäiseen 24 tuntiin pidennysten laitosta.

 Suosittelemme hiusten pesua max. 3 kertaa viikossa, jotta hiuksiin ja  

 niiden kiinnityskohtiin ei kohdistu liiallista rasitusta. Älä pese hiuksia  

 pää alaspäin.

• Jos hiuksesi rasvoittuvat helposti tai hikoilet paljon, pese hiuspohja  

 useammin

 miedolla hiuspohjan toimintaa tasapainottavalla shampoolla.

• Pese hiukset varovasti sormilla haroen.

• Levitä pesun jälkeen hiusten pituuksiin ja latvoihin pidennyksille  

 sopiva hoitoaine. Huuhtele huolellisesti, ettei kiinnityskohtiin jää  

 hoito- tai muotoilutuotejäämiä, sillä ne voivat vaikuttaa pidennysten  

 pysyvyyteen sekä ärsyttää hiuspohjaa.

• Pesuveden tulee olla maksimissaan 40°C.

• Käytä pidennysten pesuun ja hoitoon vain niille suositeltuja tuotteita.

 Muut tuotteet voivat vahingoittaa hiusten kiinnityskohtaa tai hiuksia.

Hoito & harjaus
• Älä koskaan harjaa märkiä hiuksia, koska kosteana hius venyy ja  

 katkeaa herkästi.

• Älä mene nukkumaan märillä hiuksilla, koska kosteus heikentää  

 pidennyksen pysyvyyttä.

• Selvitä hiukset aamuin illoin ja aina ennen hiusten pesua sekä  

 tarvittaessa pitkin päivää.

• Käytä harjana luonnonharjasharjaa tai ns. aukikampausharjaa.

 B’long-tuotesarjalla on oma pidennyksille kehitetty harja.

• Harjaa aina latvasta aloittaen. Muista niska-alueen hiukset!

• Takkujen ehkäisemiseksi käytä hiuksiin pidennyksille sopivaa

 jätettävää hoitoainetta tai viimeistelyseerumia.

• Jos hiuksiin tulee takku, pidä siitä kädellä kiinni harjatessa,

 jotta hiusten kiinnityskohtaan ei kohdistu liikaa rasitusta.

• Letitä hiukset aina yöksi, jotta hiukset eivät takkuunnu.

• Käytä muotoilurautaa tarvittaessa (muista lämpösuoja!). Suoristamalla   

 hiukset muotoiluraudan avulla, hiukset 

 pysyvät sileinä ja pehmeinä pidempään. 

Muuta huomioitavaa
• Suojaa hiukset kuumuudelta. Saunaan tulee mennä hiukset pyyhkeen   

 sisään suojattuna.

• Suojaa hiukset kloori- ja merivedeltä.

• Emme suosittele hiusten värjäämistä tai muita voimakkaita kemiallisia   

 käsittelyjä.

 Mikäli omiin hiuksiin halutaan tehdä esim. tyviväri,

 väriä ei saa joutua pidennyshiusten kiinnityskohtiin.

• Älä koskaan tee vaalennusta tai permanenttia pidennyshiuksiin.

• Vältä turhaa kiinnityskohtien koskettelua.

 Esim. sinetit eivät kestä, jos niitä pyöritellään paljon.

• Pesun jälkeen voit painella teippipidennysten kiinnityskohtia tiukemmin  

 yhteen.

Pidennyshiuksille sopivat tuotteet
Suosittelemme B’long-pidennyshiusten hoitoon

B’long Perfect -tuotteita. 

Pidennyshiusten hoito-ohje

B’long Perfect Shampoo 
300 ml

Täydellinen shampoo hiustenpidennyksille sekä 
luonnostaan pitkille hiuksille. Selvittävä koos-
tumus puhdistaa tehokkaasti ja tekee hiuksista 

helposti harjattavat. 

B’long Perfect Conditioner
300 ml

Hoitoaine hiustenpidennyksille sekä luonnos-
taan pitkille hiuksille. Silottava ja kosteuttava 

koostumus tekee hiuksista helposti selvitettävät 
ja hallittavat. 

B’long Perfect Hairspray 
300 ml

Täydellinen hiuskiinne. Hienojakoinen UV-suojan 
sisältävä koostumus antaa pitkäkestoisen ja vah-
van tuen, jonka voimakkuutta voit lisätä useam-

malla kerroksella.

B’long Perfect Leave-In 
300 ml

Hiustenpidennyksille sekä luonnostaan pitkille 
hiuksille suunnitellussa hoitosuihkessa on hoitava 

ja kosteuttava koostumus, joka auttaa säilyttä-
mään hiukset sileinä koko päivän ajan.


