
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΟΥΚΑΣ DERMA3X

Την περιποίηση πρέπει να την αναλάβει κάποιος επαγγελματίας που να έχει γνώσεις , στην συντήρηση της περούκας.        
Να αναλάβει υπεύθυνα και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα προϊόντα για την σωστή περιποίηση της (ειδάλλως καλύτερα 

διαβάστε τις οδηγίες μας και αναλάβετε εσείς την περιποίηση).

Καλό θα είναι  το λούσιμο να γίνετε κάθε 3 με 4 εβδομάδες, μιας και δεν την φοράμε στον ύπνο (για τον ύπνο υπάρχουν 
ειδικά βαμβακερά τυρμπάν ). Το συχνό λούσιμο μπορεί να χαλαρώσει τα λάστιχα της περούκας και να αλλοιώσει την καλή 
εφαρμογή στο κεφάλι .  
Πρίν απο το λούσιμο της περούκας, πάντα την ξεμπερδεύουμε καλά βουρτσίζοντας την απαλά, με αραιά βούρτσα 
κατεβάσματος, που δεν πληγώνει την βάση της περούκας .
� Χτενίστε πολύ καλά την περούκα σας με μια μαλακή βούρτσα, ξεκινώντας πρώτα από τις άκρες τους και προχωρώντας 

προς τα πάνω.
� Λούστε την περούκα σας 1 ή 2 χέρια, μέσα σε μια λεκάνη με σαμπουάν σε χλιαρό νερό –με αργές και κάθετες κινήσεις 

(όχι μπουγάδα) από τις ρίζες προς τις άκρες, για να μην μπερδευτούν τα μαλλιά.
� Ξεβγάλετε πολύ καλά και απλώστε μαλακτική κρέμα ή μάσκα με τα δάχτυλα σας σε όλο το μήκος της περούκας σας, 

αποφεύγοντας την ρίζα (εάν περάσει μαλακτική ή μάσκα στις ρίζες και δεν ξεβγαλθεί μπορεί να υπάρξει απώλεια σε 
μαλλιά) .

� Ξεβγάλετε την πάλι πολύ καλά και ταμπονάρετε τα μαλλιά της περούκας σας σε μια πετσέτα. Στην συνέχεια ξεμπερδέψτε 
τα με μια μαλακή βούρτσα από τις άκρες προς τις ρίζες, βάζοντας ειδικό μαλακτικό SPRAY για ευκολότερο κατέβασμα 
των μαλλιών.

� Τινάξτε την περούκα σας και τοποθετήστε την στην πλαστική βάση ή στο κεφάλι περιποίησης για να στραγγίξει τα πολλά 
νερά, χωρίς να κάνετε χρήση σεσουάρ (το φυσικό στέγνωμα κρατάει πιο ενυδατωμένη και μαλακή την τρίχα). 

.           
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� Για φυσική περούκα Derma3x: Σταθεροποιήστε την περούκα σας πάνω στο κεφάλι περιποίησης. Για να δημιουργήσουμε 

χτένισμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σεσουάρ ή ηλεκτρικό ψαλίδι, αλλά όχι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, για να 
μην αφυδατώσουμε το μαλλί της. Χρησιμοποιούμαι προϊόντα styling ειδικά για περούκες. Να ξέρετε ότι τα μαλλιά της 
περούκας σε συχνή χρήση σεσουάρ ή μασιάς με υψηλή θερμοκρασία προκαλούμε: δημιουργία ψαλίδας, στέγνωμα της 
τρίχας ιδιαίτερα στα ξανθά χρώματα. Ο ήλιος μπορεί σταδιακά να αλλοιώσει το χρώμα των μαλλιών. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
� Για περούκα Smarthair Derma3x: Μόλις στεγνώσει η περούκα επανέρχεται φυσικά στο αρχικό της στυλ. Τινάξτε την 

περούκα σας και τοποθετήστε την στην πλαστική βάση, χωρίς να κάνετε χρήση θερμότητας.                             
Επιτρέπεται η χρήση θερμικών εργαλείων έως τους 120 βαθμούς. Απαγορεύονται οι τεχνικές εργασίες βαφή, ντεκαπάζ ή 
ανταύγειες .

Εναλλακτικά και για καθημερινή χρήση υπάρχει spray μάσκα στιγμής , το οποίο ψεκάζετε για την αναζωογόνηση της.
Αποφύγετε την χρήση σκληρής λακ, γιατί  περιέχει πολύ οινόπνευμα και μπορεί να αφυδατώσει την τρίχα, αλλά και να σας 
δυσκολέψει στο χτένισμα και λούσιμο.
Τον χειμώνα εάν φοράμε ρούχα με ψηλό γιακά, συνήθως το πίσω μέρος στο σβέρκο τα μαλλιά μπερδεύουν, προσοχή να 
γίνετε πιο συχνό και ευγενικό χτένισμα σε αυτά τα σημεία.   

Η αντοχή της περούκας εξαρτάται από την σωστή περιποίηση της. 
Στο εργαστήριο μας έχουμε την δυνατότητα να επιδιορθώσουμε φθορές, αρκεί να είναι σε σημεία που μπορούμε να 

επέμβουμε και δεν υπάρχει αλλοίωση στην βάση της περούκας.    
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