Parochňové štúdio – LILLY.
Parochňa + príčesok návod a rady na používanie.
Zakúpili ste si luxusný výrobok jedinečnej kvality od renomovaných spoločností. Výrobok je
vyrobený zo špeciálne
upravovaného umelého vlákna KANEKALONU, ktoré sa svojimi
vlastnosťami podobá živému ľudskému vlasu. Toto umelé vlákno je podrobené prísnemu
zdravotnému testovaniu, ktorého výsledkom bolo udelenie certifikátu. Každodenná starostlivosť
spočíva v tom, že výrobok uložíte na suchom mieste, prečešete špeciálnou kefou a prestriekate
kondicionérom na syntetické vlasy. Parochňu odporúčame natiahnuť na polystyrénovú hlavu, čím
najlepšie dosiahnete udržanie požadovaného tvaru. Príčesky je vhodné uskladňovať vo vodorovnej
polohe, napr. uložením na uterák, alebo do krabice.

Umývanie výrobku:
Umývanie parochne alebo príčesku odporúčame len vtedy, ak je výrobok mechanicky
znečistený zmoknutím alebo zaprášením. Umývať odporúčame len v špeciálnom šampóne na
syntetické vlasy, ktorý si môžete zakúpiť v našej predajni spolu s kondicionérom. U príčeskov
a parochní, najmä u dlhých, dochádza časom k rozstrapkaniu koncov. Tento jav je bežný a nemusíte sa
obávať znehodnotenia. Do pôvodného stavu výrobok uvediete tak, že ho najprv dôkladne vyčešete ,
ale nie trhavými pohybmi. K rozčesaniu je potrebné použiť výlučne špeciálnu kefu , ktorú si môžete
zakúpiť v našej predajni. Po rozčesaní výrobok umyjete špeciálnym šampónom podľa návodu, ktorý
uvádzame nižšie. Výrobok vo vlažnej vode ( nie teplej ! ) v žiadnom prípade neprepierajte, ale len
plákajte. Po preplakaní výrobok prepláchnite čistou vodou, otraste nechajte voľne odkvapkať.
V mokrom stave výrobok nikdy nečešte!!! Po odkvapkaní parochňu natiahnite na polystyrénovú
hlavu, alebo uložte na uterák. Výrobok po úplnom vysušení prestriekajte kondicionérom a nechajte
voľne vyschnúť. Kondicionér z výrobku v žiadnom prípade neoplachujte. Po takomto ošetrení získa
váš druhý účes prirodzený vzhľad a lesk. U parochní a príčeskov dochádza k prirodzenému odpadu
a vyčesávaniu vlasov, čo nie je výrobnou vadou.
Ak ste si zakúpili parochňu, alebo príčesok vyrobený z ľudských vlasov, tak môžete k jeho
ošetrovaniu používať bežný šampón a kondicionér na jemné vlasy.

Vyvarujte sa!
Farbenia, tónovania, trvalovania, lakovania, fénovania, prestrihávania a kulmovania
parochne, alebo príčesku zo syntetického materiálu! Ďalej výrobok nevystavujte
extrémnym teplotám najmä pri práci v kuchyni a podobne. Nečešte výrobok trhavými
pohybmi, najmä nie v mokrom stave, čím by mohlo dôjsť k narušeniu uchytenia triasní
a montúry .Životnosť výrobku závisí od spôsobu, akým budete pristupovať k jeho
ošetrovaniu.
UPOZORŇUJEME , že reklamácie z titulu nesprávneho používania, manipulácie
a ošetrovania inými, ako doporučenými prípravkami, nemôžu byť uznané a za tieto
nezodpovedáme . Predmetom reklamácie môžu byť len prípadné výrobné vady.
Návod na použitie šampónu: ( viď. návod na obale )
Na jedno umytie výrobku použite približne 4 cl. šampónu na 2,5 l vlažnej vody. Výrobok v takto pripravenom
kúpeli plákame asi 10 minút. V tomto kúpeli môžete výrobok nechať i odležať.
Návod na použitie kondicionéru: ( viď. návod na obale )
Umytý výrobok prestriekajte kondicionérom zo všetkých strán zo vzdialenosti cca. 30cm. . Kondicionér
z výrobku nezmývajte, ale nechajte voľne vysušiť.

Tovar z hygienických dôvodov nevymieňame!!!
Ďakujeme, že ste si našli čas na preštudovanie tohto letáku a veríme, že s našimi
výrobkami a službami budete len a len spokojní.
Kontakt:

Parochňové štúdio – LILLY , Hlavná 24, Prešov
tel: 0905 868 321

