TapeHair-kiinnitys

1 Kiinnitä teippi aluksi koko hiusnauhalle ja leikkaa sitten sopivan kokoiset
osiot pidennystäsi varten. Jokaista osiota varten tarvitset täsmälleen samankokoisen vastakappaleen. Osioiden
sopiva leveys on noin 4-5 cm (huom!
minimissään 3 cm)

Tarkista, että teippi kiinnittyy hyvin
hiusnauhaan kiinni. Mikäli teippi ei
tunnu tarttuvan kunnolla, pyyhkäise
nauhaa kevyesti Universal-poistonesteeseen kostutetulla pumpulilla.

Pujottele kampa teipinpi-.
osion tyven hiuksi

Sopivan ohut osio =
kampa näkyy läpi

2 Tee pystysuorat jakaukset päälaelta
korville sekä päälaelta niskaan. Pidennyksen teko aloitetaan niskasta. Tee
ensimmäinen vaakasuora jakaus noin
2 cm päähän hiusrajalta.
Nosta ohut, halutun levyinen osio
hiuksia piikkikamman piikin avulla.

3 Irroita teipin suojus ja aseta teippiosio kevyesti piikkikamman piikkiin.

4 Pidä kiinni erottelemastasi osiosta
ja vie teippihiusosio esimerkiksi piikkikamman piikin avulla sen alapuolelle
teippipuoli ylöspäin noin 0,5 cm etäisyydelle hiuspohjasta.
Aseta tämän jälkeen oma hiusosio
teippiosion päälle ja irroita piikkikampa
kevyesti osiosta.

Huom

5 Paina hiukset kiinni teippiin piikkikamman avulla.
Hiusta tulee omassa hiusosiossa olla
sen verran, että hiukset eivät peitä
teippiä kokonaan näkyvistä. Jos hiusta
on liian paljon teippihiusosioiden
välissä, se voi heikentää pysyvyyttä.
Hiusta ei tule olla myöskään liian vähän, jolloin teippihiuksen aiheuttama
paino voi olla omille hiuksille liian
suuri.
Ota ylimääräiset, teippiin tarttumattomat hiukset pois piikkikamman piikillä.

6 Aseta samankokoinen teippihiuskappale tarkalleen vastaavaan kohtaan
oman hiusosion päälle. Oma hiusosio
jää siten kahden teippihiusosion väliin.
Mikäli osiot ovat erikokoisia tai eivät
täysin vastakkain aseteltu,
voi kiinnityksen kesto heikentyä.

7 Varmista osion pysyvyys painamalla
kiinnityskohtaa napakasti koko teipin
leveydeltä. Näin varmistat, ettei teippiosioiden väliin jää yhtään ilmaa.
Jätä teippihiusosioiden väliin ainakin
1 cm tilaa joka suuntaan, jotta ylimääräinen kosteus pääsee haihtumaan
hiuspohjasta ja hiuksista.

• Teippihiusnauhaa ei tule
venyttää paikalleen asetettaessa, koska se voi aiheuttaa
hiusten irtoamista.
• Vältä koskettelemasta teippiä
sormin; suosittelemme teippihiusosioiden käsittelyyn
piikkikampaa.
• Oikein tehty teippihiuspidennys
kestää keskimäärin 2 kk.
Hyvin hoidetun teippihiusnauhan voi kiinnittää uudelleen.
Pitoaikaan vaikuttaa omien
hiusten kasvunopeus, tekotapa,
hiusten ja hiuspohjan kunto sekä
erityisesti se miten pidennystä
on hoidettu.

