
TEIPPIPIDENNYSTEN KIINNITYSOHJEET
TEIPPIOSIOIDEN VALMISTELU
- Leikkaa teippihiusnauhasta noin 4cm leveitä osioita. Leikkaa kaksi yhtä leveää osiota koska ne lai-
tetaan vastakkain kiinni toisiinsa
- Puhdista silikoonipinta huolellisesti esimerkiksi DreamHair teipinpuhdistus aineella ja sen jälkeen 
lämpimällä vedellä niin että se on täysin puhdas ennenkuin teippi kiinnitetään siihen
- Kuivaa osiot ja silikoonipinnat pyyhkeellä ja odota että ne ovat täysin kuivat.
- Aseta osiot pöydälle silikoonipinta ylöspäin.
- Kiinnitä SuperTape tai Vapon Tape kiinnitysteippi suoraan rullasta silikoonipintaan. Älä missään 
vaiheessa koske sormella silikoonipintaan tai teipin liimapintaan. Aseta teippi niin että se tulee sili-
kooniosan yläreunan tasalle. Jos teippi menee yli leveyssuunnassa tai alaspäin niin se ei haittaa.
- Leikkaa teippi lyhemmäksi molemmista päistä niin että se on yhtä pitkä kuin silikooniosa.
- Purista teippiä lujasti niin että se kiinnittyy silikoonipintaan tiukasti kiinni.
- Tee toinen samanmittainen osio kuin edellinenkin.

TEIPPIPIDENNYSTEN KIINNITYS
- Pese ja kuivaa hiukset ennen teippipidennysten kiinnitystä. Hiukset pitää olla täysin puhtaat eikä 
niissä saa olla rasvaa tai hoitoainetta.
- Aloita osioiden kiinnitys alhaalta niskasta
- Tee jakaus poikittain. Poista valkoinen suojateippi valmiista teippiosiosta. Kiinnitä hiusosio omiin 
hiuksiin jakauksen juureen.
- Nosta kiinnitetty osio ylös jolloin teippipuoli tulee näkyviin.- Nosta kiinnitetty osio ylös jolloin teippipuoli tulee näkyviin.
- Poista ylimääräiset omat hiukset teipistä
- Kiinnitä toinen samanlevyinen osio teippiosion päälle niin että liimapinnat menevät vastakkain ja 
omat hiukset jäävät väliin.
- Purista teippiosioita tiukasti yhteen niin että ne tarttuvat hyvin kiinni toisiinsa.
- Kiinnitä seuraavat osiot eri kohtiin samalla tavalla kuin edellinen.
- Pidennys on valmis !

TEIPPIPIDENNYSTEN PESU JA HOITOTEIPPIPIDENNYSTEN PESU JA HOITO
- Pidä hiukset puhtaana. Suosittelemme että hiukset pestään 1-2 kertaa viikossa haalealla vedellä.
- Pese hiukset normaalisti hiustenpidennyksiin tarkoitetulla shampoolla
- Levitä hiustenpidennyksille tarkoitettu hoitoaine hiustenpidennysten keskiosaan ja latvoihin. Hoi-
toainetta ei saa laittaa teippipidennyksen teippikohtiin.
- Anna hiusten kuivaa. Muotoile ja harjaa hiukset kun ne ovat kuivaneet

VINKKEJÄ KIINNITYKSEEN
Näillä ohjeilla saat teippipidennyksen kestämään pidempään:

- Hiusten täytyy olla täysin puhtaat ennen pidennysten kiinnitystä. Niissä ei saa olla jäämiä hoitoai-
neista ym. tuotteista
- Omia hiuksia ei saa laittaa liikaa teippiosioiden väliin, teipin liimapinnan pitää näkyä selvästi läpi
- Teipit pitää mennä vastakkain niin että liimapinnat menevät vastakkain kiinni toisiinsa
- Teipin päistä kannattaa jättää n.1cm alue johon ei tule omia hiuksia ollenkaan ja niissä tulee 
pelkät liimapinnat vastakkain
- Teipin kiinnityksen jälkeen kannattaa puristaa kiinnityskohtaa suoristusraudalla. Näin teippi pysyy 
pidempään eikä irtoa.
- Hiuksia ei saa pestä kiinnityksen jälkeen 48 tuntiin
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