www.delightfulhair.se
Vårt tejphår består av 4 cm breda hårslingor som har en
självhäftande tejp som du fäster direkt i håret, två slingor mot
varandra med ditt eget hår emellan. Det platta tejpfästet gör
att resultatet blir mycket naturligt och passar bra även till dig
med tunt hår.

- Bena upp ditt hår.
- Ta bort skyddsplasten från en slinga och sätt den upp mot
benans nedre kant.
- Lyft upp slingan och ta bort hår som inte följer med.
- Sätt ytterligare en slinga tejphår under den första så att de
möts tejp mot tejp med ditt egna hår emellan. Tryck fast
ordentligt.
- OBS! VIKTIGT! Värm fästet med en värmetång/plattång
så att tejpbitarna fäster ordentligt mot varandra.
- Upprepa längs benan och fortsätt sedan längs en ny bena
tills du är nöjd med mängden löshår.

- När du fäster tejphåret ska du vara noga med att inte ta på
tejpen med fingrarna efter att du dragit bort skyddsplasten.
- Sätt inte slingorna för nära hårbotten.
- Ta inte för mycket av ditt egna hår mellan tejpslingorna, då
fäster de inte.
- Ta inte för lite av ditt egna hår mellan tejpslingorna, då finns
risken att ditt egna hår slits för mycket av slingornas tyngd.
- Vid isättning, värm tejpslingorna lite snabbt med en
värmetång så sitter tejpen bättre.
- Efter isättning, undvik värme (t.ex. från hårfön och varmt
vatten) och hårprodukter nära fästena.
- Borsta håret ofta och red ut eventuella tovor men var
försiktig när du reder ut håret, speciellt om det är blött.

Tejphår sitter väldigt bra om det fästs rätt, men det krävs att
du använder rätt metod vid fastsättningen. Om tejpen inte
fäster, prova sätta ihop två slingor utan hår emellan. Om
tejpen fäster då är det inget fel på den och den ska fästa bra
om den sätts i på rätt sätt.

