
Luxury Hair Extensions & Hair Accessories



Beauty Works gir kvinner verden over muligheten til å utvikle sin naturlige skjønnhet og selvtillit.  
Vårt ønske er å løfte enhver kvinne til nye høyder, og få henne til å føle seg vakker.

Våre extensionskolleksjoner er utviklet og utvalgt av profesjonelle eksperter. Vi har over 10 års erfaring 
med å levere et av markedets mest eksklusive hår med høyeste kvalitet. Derfor kan alle være sikre på 
at de er i trygge hender når du kjøper hår hos oss.

Takket være nøye utvalgt hår og sikre kanaler kan vi garantere at våre extensions er 100% Remy Hår, 
double drawn, fargesikre og er etisk riktig håndtert.

Helse og sikkerhet bør være i fokus hver gang du skal sette på extensions. Dette for å minimere
risikoen for å skade deg selv eller kunden. Det er ditt ansvar å følge helse- og sikkerhetsrutiner,
samt gjeldende lovverk. Svikt i helse- og sikkerhetsrutiner kan resultere i skader som du kan bli
juridisk ansvarlig for. 
 
Begynn derfor hver behandling med en rutinemessig sjekk der du følger punktene på listen nedenfor:
•  Følg salongens rutiner for avfallshåndtering av avfall og skarpe gjenstander.
•  Hold din arbeidsstasjon ren og fin under hele behandlingen.
•  Hold kunderegisteret oppdatert.
•  Følg salongens krav til kundeforberedelser.
•  Plassér kunden slik at du kan utføre behandlingen uten at kunden føler det ubehagelig.
•  Bruk personlig beskyttelsesutstyr når det kreves, eks. bruk alltid hansker når du håndterer
 extensionfjerner.

• Minimere risikoen for skade på verktøy og utstyr.
• Minimere avfall
• Bruk tiden din effektivt.

HELSE OG SIKKERHET

Forsikre deg om at du bruker følgende arbeidsmetoder:
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En grundig konsultasjon skal gjennomføres i forkant av alle extensionsbehandlinger. God kommunikasjon 
mellom deg og kunden er viktig. Dersom det oppstår misforståelse i dialogen mellom dere, i forhold til 
hva kunden ønsker seg, kan det resultere i at kunden ikke oppnår ønsket resultat. 

Gjennom konsultasjon må du være oppmerksom for eventuelle kontraindikasjoner. Det er tegn som 
indikerer at kundens hår ikke vil tåle den spesifikke behandlingen. For at påsettelsen av extensionsene 
skal bli vellykket må du forklare kunden hvordan behandlingen skal utføres, hvordan håret skal ivaretas 
etter timen og hvordan man fjerner håret når den tid er inne.
 
Analyser alltid kunden sitt hår for å kunne fastslå hvilken type extensionsmetode som passer best. 
Dette gjøres ved hjelp av en rekke faktorer. Disse faktorene er: 

Hårets tilstand
• Tilstanden på kundens naturlige hår.
•  Undersøk alltid de fire første centimeterne av kundens hår, da det oftest er der påføringen av  
 extensions skjer. Hvis håret er veldig fett er ikke keratinfester å anbefale, da fettet kan gjøre at  
 keratinet løsner.
 
Kan kunden ta vare på sine egne extensions?
Hairextensions krever mye vedlikehold og de må håndteres på riktig måte. Det er ikke alle kunder  
som er forberedt på hyppig besøk i salongen. Derfor må du forklare tydelig hvor mye  
vedlikeholdsbehandling hver type extensions krever, og finne den metoden som passer best til  
kundens livsstil.
 
Ønsket hårlengde
Som hovedregel bør ikke extensions være mer enn dobbelt så langt som den naturlige hårlengden  
til kunden. Dersom extensions blir for lange, vil det tynge og trekke for mye i kundens eget hår og  
risikoen øker for å utvikle varig skade på håret til kunden.
 
Hårets tekstur
For å oppnå et så naturlig resultat som mulig, er det viktig at teksturen på extensionshåret matcher
teksturen til kundens eget hår.
 
Fyldighet
Forsikre deg om at kunden har tilstrekkelig med hår for å kunne bruke den ønskede metoden,  
og for å skjule alle festene.
 
Vekstretning
Følg hårets naturlige bevegelse og fall når du jobber. Slik forebygger du at det drar i håret eller blir for 
stramt.

KONSULTASJON
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Kontraindikasjoner er medisinske eller fysiske tilstander som kan forhindre  
påføringen av extensions.
 
SENSITIVITET I HUDEN
Det er viktig å forsikre seg om at kunden din har det bra under påføringen av extensions den tiden  
håret er på og når det skal fjernes.
•  Følsom hodebunn – Vekten av den nye håret kan skape ubehag.
•  Følsomhet overfor kjemikalier under fjerningen av extensions.

MEDISINSK RÅDGIVNING OG INSTRUKSJON
•  Graviditet - dessverre kan graviditet gjøre det naturlige håret tynnere. Man bør ikke påføre  
 extensions under graviditet, eller inntil seks måneder etter svangerskapet. Dette fordi  
 extensions i denne perioden vil skape for mye stress på det naturlige håret og øker risikoen for
 ytterligere håravfall.
•  Kreftpasienter – de medisiner og behandlinger som kreftpasienter får kan forårsake håravfall.
 Påføring av extensions kan øke graden av håravfall og anbefales ikke.   
 
HÅR OG HODEBUNNSPROBLEMER
•  Det er viktig å identifisere hår og hodebunnsproblemer. Husk at du skal ikke diagnostisere
 kunden din uten å henvise til en fastlege eller hudlege.

HISTORIE/TIDLIGERE ALLERGISKE REAKSJONER
•  Sjekk med kunden om man tidligere har reagert på frisørbehandlinger. 

KONTRAINDIKASJONER

DEFINISJON TILSTAND

ALOPECIA
Håravfall som starter i små sirkulære mønstre. Ingen extensionsmetode  
anbefalt. 

TRACTION
ALOPECIA

Håravfall på grunn av for mye drag i håret eller i hodebunn.  
Dette er vanligvis synlig mellom hårfeste og skillet. Ingen extensionsmetode 
anbefalt. 

PSORIASIS
En vanlig hudsykdom som kjennetegnes av av røde flekker med hvit skjell. 
Ekstra varsomhet ved påføring av extensions på kunder som har, eller har lidd 
av psoriasis. Ved behov, søk medisinsk rådgivning før påføring av extensions.

EKSEM
En inflammatorisk reaksjon i huden der det oppstår rødhet, hevelse, sårhet 
og huden kan bli tørr og flassete. Ved behov, søk medisinsk rådgivning før 
påføring av extensions.

BRENNKOPPER
En smittsom bakteriell infeksjon som kjennetegnes av røde flekker og væske-
fylte blemmer, eller honningfargede skorper. Ingen  
extensionsmetode bør tilbys. 

FURUNKULOSE Hårkjertelbetennelse. Ingen extensionsmetode bør tilbys. 
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Det er viktig å notere ned all informasjon som kan påvirke extensionsbehandlingen.  
Hvis kunden tidligere har hatt extensions, bør du skrive ned og illustrere  
eventuelle områder der håret har blitt tynnere på kundens registreringskort. 

ELASTISITET
Test hårets indre styrke (cortex). 

DRATEST
Dette utføres i forkant av behandlingen for å se om håret kan tåle extensions. Dratest benyttes til å 
oppdage overdrevent, eller unormalt håravfall. Dra forsiktig i små seksjoner av håret, samtidig som fin-
grene glir fra røttene til tuppene i minst tre ulike områder på hodet. Om mer enn 10 hårstrå følger med 
hver gang du trekker, kan det være et tegn på en unormal tilstand.

STREKKFASTHET
Som en del av konsultasjonsprosessen, bør du påføre noen få extensions for å avgjøre om kunden  
passer til denne behandlingen. Påfør noen i nakkeområdet, overfor ørene og noen rett overfor 
bakhodebenet. Be kunden komme tilbake til salongen om sju dager for sjekke resultatet.
 
SJEKK FØLGENDE PÅ OPPFØLGINGEN
•  Hadde kunden hudirritasjon?
•  Var det behagelig for kunden med extensions?
•  Kunne kunden ta vare på håret sitt?
•  Forstyrret følelsen av extensions nattesøvnen?
 
FJERN EXTENSIONSENE OG LET ETTER FØLGENDE:
•  Finnes det noe tegn på skader, eller at håret faller av?
•  Fikk kunden noen negative reaksjoner etter fjerning?
 
PORØSITET
Tester den ytre styrken på håret. 
 

Anvend skjemaet nedenfor for å finne ut hva som passer best til din kunde.  
Vær ikke redd for å si nei til en kunde.

TESTER

BRA RESULTAT OK RESULTAT DÅRLIG RESULTAT

ELASTISITET
Kunden er klar for
extensions

Vær forsiktig med vekt 
og lengde på.  
Kunden er klar
for extensionshåret

Kunden egner seg ikke til
permanente extensions.
Anbefal clip ons
produkter.

PORØSITET Kunden er klar for
extensions

Håret har lettere for å bli matt når det er porøst.
Anbefal kunden å behandle håret sitt mer
regelmessig.

DRATEST Kunden er klar for
extensions

Advar mot alle typer extensions. Hvis det er et
betydlig håravfall, henvis kunden til spesialist.
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Velg fra vårt utvalg av profesjonelle verktøy med fokus på raske, effektive  
og langvarige påføringsteknikker.

PROFESJONELLE VERKTØY

Beauty Works tapetang kan brukes 
ved påføring av tapeextensions.

Beauty Works taperull brukes for  
å sette i og flytte på våre tape- 
extensions.

Beauty Works tapeark kan brukes for 
å sette i og flytte på våre tapeextensi-
ons.

Hair extensionfjerner. Denne alkohol-
baserte formulaen deaktiverer tape-
festet på Beauty Works extensions.
Dette gjør det mulig med rask og  
effektiv fjerning. NB! Bruk opptil  
1 flaske pr. hode.
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Bruk Beauty Work sin fargering for å finne den optimale nyansen for din kunde.  
Ved å se på et parti av kundens hår i naturlig lys og fokusere på midtpartiet og 
lengdene, sikres en optimal fargematching. 

I noen tilfeller kan det være behov for å blande ulike farger for å få best mulig 
match med kundens naturlige hårfarge. Dette gjøres ved å velge en basefarge, 
en sterkere/mørkere tone og en svakere/lysere tone. Tenk gjennom hvordan du 
plasserer de ulike fargene da du vil ha en sømløs overgang og ikke se noen kanter 
fra kundens eget hår.

FARGEMATCHING

Alle extensions er farget for hånd. Fargeringen er designet som en guide, og fargenyansene  
kan variere noe fra hver produksjon på grunn av den naturlige variasjonen i naturlig hår.
Forsikre deg om at du er fornøyd med ditt kjøp før forpakningen åpnes. Hår som er åpnet og  
tatt ut av forpakningen lar seg ikke returnere på grunn av hygieniske årsaker.
 
Hvis du velger en farge og du merker den ikke passer til kunden, eller du er misfornøyd med
fargematchingen kan du returnere kjøpet. Dette gjelder så lenge håret ikke er brukt og  
forpakningen er uåpnet. Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon om retur.

VIKTIG INFORMASJON
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Hvis konsultasjonen har gått bra og kunden er klar for extensions kan du  
begynne å forberede kunden på behandlingen. 

1. Det første steget er å shamponere kundens hår med en skånsom,  
 dyptvirkende shampo. Observer. Hvis kunden bruker silikonbaserte styling- 
 produkter, kan det være behov for en mer dyptrensende shampoo for
 å bli kvitt eventuelle produktrester.
2.  Føn håret glatt før du begynner å sette i extensions.
3.  Det er best å gjøre all farging og evt kjemiske behandlinger minst 48 timer  
 før man setter inn extensions.
4.  Husk at en mykere klipp er lettere å forlenge, da skarpe kanter kan  
 begrense deg i å skape lange lengder.

4 cm | Kan gjenbrukes
Lengder: 35 cm (20 lengder)  
40 cm | 45 cm | 56 cm | 70 cm (16 lengder) 

Beauty Works Slimline lette og tynne tapeextensions 
innarbeides i hårfestet ved å plassere de direkte 
ved hårrøttene. Disse er håndlaget av tynne og  
rette plater der håret er nøye plassert.  
 
Vår spesialdesignede tape av medisinsk kvalitet er 
slitesterk, og har mye lengre holdbarhet enn den tradisjonelle  
extensionstapen som lett kan gli ned eller løsne allerede etter 2 – 3 uker.  
Våre tapeextensions varer i mellom 6 - 8 uker og tåler vasking og børsting.

FORBEREDELSER

SLIMLINE® TAPE
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Sandwich (doble) – kundens hår festes mellom to lengder slik at det til  
sammen skapes en sandwich. 

Singel – en lengde brettes over.

PLASSERING AV SLIMLINE® TAPE

HÅRTYPE ANTALL PAKKER SOM TRENGS PÅFØRING

TYKT 3 PAKKER Fyll hver rad med sandwich. La det være 2,5 cm 
mellomrom mellom hver rad.

MEDIUM 2 PAKKER Fyll hver rad med sandwich. La det være 4 cm 
mellomrom mellom hver rad.

TYNT 1 PAKKE
Fyll hver rad med single. La det være 2,5 cm 
mellom hvert feste og 4 cm mellomrom mellom 
hver rad.

Staggered Brick
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PÅFØRING AV SLIMLINE® TAPE

1 Del håret horisontalt to fingre fra nakken. Ta en tynn 
seksjon (0,5 cm) smalere enn tapen. Den bør være
tynn nok til å kunne se gjennom, men heller ikke for 
tynn da den må gi tilstrekkelig med støtte for
ekstensjonslengden.

2 Ta bort beskyttelsen fra tapen på en av extensions- 
lengdene. Vær nøye med ikke å ta på tapen siden 
olje fra huden kan medvirke til at tapen ikke fester seg 
like godt. Plasser lengden med den klebrige siden av 
tapen opp under seksjonen av hår. Pass på at det er 
tilstrekkelig avstand fra hodebunn (0,5 cm), slik at det 
ikke skaper ubehag for kunden.

3 Plasser den andre lengden over den første med  
kundens hår imellom.

4 Trykk ordentlig på tapen så du er helt sikker på at  
den har festet seg i håret.

5 Bruk tapetangen ved å trykke på sandwichen  
(lengdene) fra begge sider. Du kan også gå inn med
varme fra et flatjern eller føner for å være ekstra sikker. 
For å unngå å skade tapeseksjonen må du forsikre
deg om at flatjernet er innstilt på lav varme og bare 
brukes i noen sekunder

6 Fortsett påføringen på samme måte. La det være  
1,5 cm mellomrom mellom hver tape og 2,5 cm  
mellom hver rad.
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VEDLIKEHOLD
Tapeextensionene kan vare opptil 4 – 6 uker, det naturlige håret vokser i gjennom-
snitt 1,5 cm i måneden. Kunden skal både fjerne og sette på nye extensions i  
salongen.

Salongbesøket bør vare mellom 60 – 90 minutter 
og inneholde følgende:
• Inspeksjon av kundens hodebunn for  
 å sjekke om det er noen områder som har  
 blitt utsatt for ekstra drag (tyngde).
• Gå gjennom alle fester for å se om noen  
 extensions har løsnet eller har blitt matte.  
 Hvis det finnes produktrester i håret, vis  
 kunden hvordan de bør vaske håret sitt.

FJERNING
• Begynn nedenfra og påfør extensionsfjerner  
 rett over tapeseksjonen. Bruk nok extensions 
 fjerner. 
• Bruk fingrene og skill de to tapeseksjonene  
 for å frigjøre kundens eget hår.
• Ta forsiktig bort eventuelle løse hårstrå og  
 børst deretter. Pass på at det er behagelig  
 for kunden. Hvis det er produktrester kan  
 dette børstes forsiktig vekk.
• Shamponer kundens hår med en dypt- 
 virkende shampoo og massér hodebunnen  
 forsiktig. Hvis det er nødvendig med kjemisk  
 behandling, må dette gjøres før shamponering.  
 Obs! INGEN conditioner eller kur må påføres i  
 nærheten av hodebunnen.
• Om det er tydelig tegn på skader eller at  
 håret har løsnet, anbefal kunden hva som  
 bør gjøres. Det er ditt ansvar å sørge for  
 kundens hårhelse.
• Plassér kundens hår på samme måte som  
 da du satt på extensions første gang.  
 Ta bort den gamle tapen på extensions  
 håret og sett på en ny på den blanke siden  
 av lengden.
• Forsøk å ikke sette håret på akkurat samme  
 plass som sist for å unngå Traction Alopecia.
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PROBLEMLØSNING

PROBLEM ÅRSAK OG LØSNING

DREADLOCKS
Kan oppstå som følge av manglende vedlikehold av extensions,  
ved å ikke børste riktig, eller benytte produktene som har blitt  
anbefalt. Håret må tas ut om det har oppstått dreadlocks.

KLØENDE FLEKKER

Håret har blitt festet for nære kundens hodebunn. Etter to uker pleier 
dette problemet å forsvinne, men om det ikke gjør det så ta ut  
extensionene. Shampo, conditioner, stylingprodukter, parfyme,  
keratin/protein eller aceton kan skape reaksjon. Forsikre deg om  
at kunden skyller ut alle produktrester fra håret. Hvis irritasjonen  
fortsetter, ta ut håret.

TOVER/MATTE
EXTENSIONS

Skyldes at kunden børster håret fra bunnen og ut til spissene.  
Løs opp tovene fra bunnen og helt ut.

DÅRLIG KVALITET
ETTER
SHAMPONERING

Hør med kunden at produktene brukes slik de har fått anbefalt.  
Spesielt pleieproduktene.

SOVE MED
EXTENSIONS

Flett håret og fest det med en myk scrunchie, eller et hårbånd.  
Dette vil hindre at håret floker seg når man sover.

EXTENSIONS
LØSNER

Feil shampo, bruk av varmeverktøy på festene eller overdreven  
børsting og kamming. Vær forsiktig med bruk av varmeverktøy for 
ikke å påvirke extensionshåret. Unøyaktig påføring av extensions kan 
også være årsaken. Hvis kunden er altfor tøff med børstingen,  
fortell kunden at det må børstes forsiktig. Gi samtidig støtte til  
festene. Anbefal kunden å komme tilbake til salongen.

ØM HODEBUNN
Håret har blitt satt i på feil måte. Hår som har krysset seg på grunn  
av for unøyaktig påføring kan gi kunden ubehag. Dersom problemet  
vedvarer må du ta ut håret, og tilby kunden pleie.

INEFFEKTIVE
FESTER

Extensions er påført feil. Leverandørens anbefalinger har ikke blir 
fulgt.

TRACTION
ALOPECIA

Et resultat av overdrevent drag mot hodebunnen gjennom håret,  
for eksempel hvis håret har blitt festet alt for stramt i strikk, som gjør  
at håret dras ut av røttene. Om håret trekker seg tilbake, eller det 
oppstår med håravfall, ta ut håret. Anbefal kunden å ta kontakt 
med en hudspesialist.
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VANLIGE PROBLEMER

”Mine extensions kjennes tørre”
Det finnes ingen direkte vei for næring fra hode-
bunn til extensions slik det gjør til ditt naturlige hår. 
Derfor er det veldig viktig at du tar vare på dine 
extensions gjennom rett pleie. Vi anbefaler å  
bruke Beauty Works Argan Oil Serum på daglig 
basis for å få fukt og glans, samt bruke Beauty 
Works Argan Oil Mask for å holde håret i best 
mulig tilstand. 

Overdreven bruk av varme kan også gjøre at 
håret mister fukt som resulterer i at extensionsene 
ser tørre og matte ut. Ved å bruke Beauty Works 
Heat Protection Spray kan du forebygge dette 
og bevare hårets utseende og følelsen av friske 
extensions.  
 
Overdreven bruk av varmeverktøy vil forandre 
pigmentene i håret. Makstemperatur som kan 
brukes på extensions er 180 grader. Høyere  
temperatur kan gjøre at håret misfarges.  
 
”Mine extensions har endret farge i solen”
UV-stråler, klor fra bassengvann, eksponering  
av sol og til og med solkrem kan påvirke hårets 
askeaktige og fiolette pigmenter negativt.  
Gule og varme toner oppstår på håret når  
fargen begynner å mattes ned. 
 
Når fargen mattes ned, blir det en ubalanse i
fargemolekylene i hårets cortex og gule toner 
kommer frem.
 
Sommertiden er en periode der håret kan gulnes 
og få varmere toner mye raskere enn ellers.  
Vi anbefaler alltid en profesjonell konsultasjon 
dersom håret har blitt overeksponert for noen av 
de nevnte faktorene. 

Solkrem kan gjøre at extensions endrer farge 
når det kommer i kontakt med håret. På samme 
måte som solfaktor kan misfarge klærne dine kan 
det også misfarge dine extensions, oftest blir det 
en orange eller rosa tone. Dette skjer på grunn av 
en kjemisk reaksjon når solkremen  
absorberes inn i håret og utsettes for UV-stråler.  
 
Da vil cellene forstyrres, og håret får da sin  
orange eller rosa tone. For å unngå dette  
anbefaler vi at du setter opp håret når du  
påfører solkrem og holder håret unna skadelige 
UV-stråler.

”Mine extensions har endret farge”
Klor vil skade extensions og gjøre det matt og  
misfarget. Derfor anbefaler vi kundene å ikke 
svømme med hodet under vann i klorvann.  
Spesielt blondt hår kan blir rosa/orangefarget. 

Jerninnholdet i vannet varierer fra hvor du bor. 
Noen steder kan det være såpass høyt at det 
gjør håret rosa, eller orangefargede toner etter 
du har vasket håret i dusjen. Dette er mest tydelig 
på veldig lyse toner. OM mulig anbefaler vi å  
bruke så ph nøytralt vann som mulig. 

Hardt vann – du har kanskje opplevd at dine 
extensions blir mindre fine, tørre eller mister farge 
når du vasker de. Dette kan komme av at i noen 
områder er det såkalt hardt vann. Vi anbefaler at 
det installeres et filter på dusjhodet for å  
forebygge at håret misfarget.
 
Varmt vann kan gjøre at hårfargen fader ut.  
På grunn av fargen i vannet kommer skjellaget  
til å åpne seg og fargen skylles ut av håret.  
For å forebygge at dette skjer anbefaler vi at  
du vasker håret i lunkent vann. 

For mye varme fra varmeverktøy vil forandre  
fargepigmentene i håret. Makstemperatur som 
kan anvendes på extensions er 180 grader.  
Høyere varme kan gjøre at håret misfarges.  
Dette er ekstra tydelig på blondt hår,
og denne skaden lar seg ikke reparere.
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”Mine extensions mister hår”
Om dine keratinextensions blir hvite ved festet, 
har du påført noe som inneholder mye alkohol, 
olje eller sulfater. Dette løsner opp festet. Du må 
da ta ut håret, påføre nye fester og sette i håret 
på nytt. 

Hvis festet har blitt klippet kan håret falle av, da 
vekten som festet blir utsatt for har endret seg. 
Hvert feste er spesielt utformet for å holde den 
ekstra vekten av hår. Endringer på festet kan  
gjøre at mer hår faller av fordi selve festet vil  
brytes ned raskere. 

”Mine extensions faller av”
At håret skades og faller av kan forveksles med  
å miste hår. Skader er et vanlig problem som 
oppstår når håret utsettes for alt for mye og sterk 
varme. Varme skader det ytterste beskyttelses- 
laget på håret, skjellaget, som består av brede 
keratinflak som ligger i flere lag. Skjellaget beskytter 
cortex. Når skjellaget skades, vil håret briste på 
midten og i tuppene. Slike skader går det ikke an 
å reparere. 

”Jeg har farget mine extensions og  
de har blitt tørre og skadet”
Alle permanente farger, noen semi permanente 
farger, bleking, sølvshampo og permanentvæsker 
åpner opp skjellaget for å trenge inn i hårstrået. 
Når håret er behandlet med noe av dette er det 
ikke lenger like sterkt som det engang var.
 
Alt hår som har blitt fargebehandlet har en risiko 
for å bli overprosessert da det allerede har blitt 
farget tidligere. Beauty Works gir ingen garantier 
på hair extensions som du farger selv. Dersom de 
farges kan de ikke reklameres på. 

 
”Mine extensions tover seg”
At håret tover seg er ingen produksjonsfeil,  
men det kan oppstå helt naturlig da extensions  
er et naturlig produkt og opptrer akkurat som 
naturlig hår. 

Ekstra mye tover kan riktignok oppstå hvis håret  
er dårlig stelt og ikke får riktig pleie. Hvis du ikke 
skyller ut håret skikkelig etter vask kan det bli  
igjen produktrester som gjør extensionsene dine 
klissete. Håret kan til og med både føles og se 
oljete ut, og det er dette som gjør extensions 
tovete.

”Mine extensions tvinner seg inn i  
hverandre”
Hvis det kjennes ut som håret tvinner seg i  
hverandre er dette et resultat av porøst hår. Håret 
kan både se og kjennes matt og tørt ut, og det 
kan gjerne bli verre når det vaskes. Ofte er dette 
på grunn av skadet og ødelagt skjellag.  
 
Andre faktorer kan være dårlig pleie, ukorrekt 
børsteteknikk og overdreven bruk av varme.
Håret vil ha godt av dyptvirkende fuktighets- 
behandling for å erstatte det skadede skjellaget.

”Mine extensions blir som dreadlocks”
At håret blir som dreadlocks skjer ikke over  
natten, men ved dårlig behandling og pleie over  
lengre tid. Ved å alltid børste håret før du vasker 
det kan du forebygge dreadlocks. Lag deg en 
kveldsrutine der du bruker 5 minutter på å børste 
og rette ut håret før du legger deg. Vurder også 
å gå jevnlig til frisøren. Hvor ofte avhenger av hva 
slags type extensions metode som er brukt. 

 
”Mine extensions er som en eneste stor 
knute og jeg klarer ikke børste ut den”
At det blir såpass tovete er et resultat av at  
skjellaget er skadet. Hvis håret for eksempel har 
blitt skadet av varmeverktøy, vil skjellaget skades 
og gnis mot hverandre, noe som igjen skaper 
slike tover og knuter. Det å bruke feil børste, ikke 
børste håret riktig eller å ikke vaske håret grundig 
nok, kan også forårsake tovete hår og knuter. 

Beauty Works sine børster er designet for å kunne 
børste over og gjennom våre ulike festemetoder, 
samtidig som de unngår å dra i selve extensions 
håret.  
 
Regelmessig børsting vil bevare dine extensions i 
best mulig tilstand og forebygge tover som ikke 
lar seg børste ut. Alle våre pleieprodukter er  
designet spesielt for extensions. Vi anbefaler å 
følge en hverdagsrutine 2 – 3 ganger i uken  
for å forsikre seg om at håret alltid får nok pleie 
og næring.  
 
OBS! Vi kan verken bytte eller tilbakebetale  
extensions som har blitt utsatt for disse faktorene.
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TYPISKE KUNDESPØRSMÅL

Spørsmål om å beskytte  
tilstanden til det naturlige  
håret og kundens helse: 
 
• Er mitt naturlige hår sterkt nok til å tåle  
 extensions?
 
• Kommer extensions til å gjøre at håret  
 faller av, skape irritasjon, ubehag, irritert  
 hodebunn, utslett eller håravfall?
 
• Kan jeg bruke extensions hvis jeg er  
 gravid eller nylig har født barn?
 
• Hva vil hende med mine extensions hvis  
 jeg oppdager at jeg har fått lus?

Spørsmål om styling av  
extensions: 
 
• Hvilken type extensions vil passe til meg?
 
• Vil extensions blande seg naturlig  
 med mitt eget hår?
 
• Hvor lenge vil man beholde  
 frisyren?

Den potensielle risikoen ved å bruke extensions over lang tid:
Å bruke extensions over en lang periode kan gjøre at det naturlige håret blir tynnere eller kan falle av. 
Du bør gjøre kunden oppmerksom på at alle typer extensions bør sitte i max 3 måneder. De må tas ut 
og flyttes på. Dette reduserer risikoen for at det tynnes og faller av.

Spørsmål om  
extensionsprosessen: 
 
• Hvor lang tid tar det å sette på  
 extensions?
 
• Hvor mye koster det å sette på håret  
 og hvor mye koster oppfølgingen?

• Hvordan tar man ut extensions?
 
• Kommer mitt eget hår til å skades  
 når extensions blir fjernet?

• Hvor lang holdbarhet har extensions?

Spørsmål om hvordan man tar 
vare på extensions: 
 
• Hvordan tar jeg vare på mine extensions  
 hjemme?
 
• Kan jeg vaske og style mine extensions  
 hjemme?
 
• Hvilke produkter bør jeg bruke for å ta  
 vare på mine extensions?
 
• Kan jeg fortsatt farge og ta permanent i  
 mitt eget hår samtidig som jeg har satt i  
 extensions?
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KLIPP OG STYLING
Det finnes tre hovedtrinn å gå gjennom når man klipper extensions:  
definisjon, form og avslutning.

Før du begynner med klippingen bør du fukte håret med en sprayflaske, føne og rette det. Dette gjør 
at kundens eget hår og extensions vil blande seg sammen. Klipping av extensions gjøres oftest på tørt 
hår da vi jobber med volum og tyngde. Siden håret har blitt satt på i rader må du klippe på samme 
måte. Vær forsiktig når du setter opp kundens hår, da det kan være ubehagelig med de nylagde 
stramme festene. 
 
Begynn med å seksjonere håret i nakken og skap en guide gjennom pointcutting av ytterlinjen.  
Jobb deg opp rad for rad og følg guiden din. Jobb vertikalt gjennom den indre designlinjen.  
Ta bort unaturlige kanter slik at det blir en penest mulig blanding mellom naturlig hår og extensions.
Avslutt med å blande og style håret sammen. 
 
Husk alltid å tilpasse din klippeteknikk til håret. For eksempel: 
 
Point cutting:  
Brukes når vi vil ha kortere lengde, eller mykere, mer naturlige spisser på en klipp. 

Uttynning (med saks eller kniv):  
Håret kan tynnes ut ved å øke volumet, inntil bunnen ved å ta bort lengden. 

Frihåndsteknikk:  
For å få et mer personlig preg på en stil eller klipp. 

Teksturering:  
Håret klippes i flere forskjellige lengder for å kunne skape en rekke ulike stiler. Ved å kombinere langt og 
kort hår kan man skape en mer moderne look der alt hår ikke er like langt.

Tvinning/spiralteknikk:  
Tar bort skarpe linjer og gjør at det naturlige håret og extensions smelter sammen. Dette lar deg klippe 
opp håret uten at man tar bort tyngden. 

Ytterteksturering med kniv:  
Med en kniv tas tyngden på det naturlige håret bort før man setter i extensions.
 
Gradering:  
Man bør være forsiktig når du lager en gradering på extensions da det kan være vanskelig å få
det til å blende sammen med kundens naturlige hår. En frihånds – eller tekstureringsteknikk anbefales
fremfor gradering.
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PLEIE
Beauty Works anbefaler alle kunder å følge våre retningslinjer for pleie og  
vedlikehold av våre profesjonelle extensions. Rett pleie er ytterst viktig for  
å bevare friske extensions. 

Beauty Works pleieprodukter er designet for å bevare extensions i en optimal tilstand. Vårt sortiment  
av pleieprodukter inneholder de beste ingredienser som vil holde best mulig liv i kundens extensions.
Frisøren setter opp en rutine med våre pleieprodukter som passer til kundens livsstil, og hvilken metode 
som har blitt brukt. 

BEAUTY WORKS NOURISHING PEARL ARGAN OIL SHAMPO
Et must for extensions. Dette er en sulfatfri shampoo som skånsomt fjerner overflødig olje, skitt og  
urenheter fra hår og hodebunn, og gir samtidig en fantastisk glans. Håret vil se friskt ut og fullt av liv. 
Spesielt formulert med økologisk arganolje, melkeprotein og keratin som skal trenge dypt inn i  
hårstråene og bevare fuktigheten. Egnet for å bevare friske extensions.

BEAUTY WORKS NOURISHING PEARL ARGAN OIL CONDITIONER
Beauty Works Nourishing Pearl Argan Oil Conditioner er en kombinasjon av økologisk arganolje og
melkeprotein som begge jobber sammen for å gi håret en intensiv blank finish. Etterlater håret glatt  
og mykt, og gir et hår som er lett å håndtere.

BEAUTY WORKS NOURISHING PEARL ARGAN OIL MASK
Med vår superpleiende formel kan du forbedre hårets tekstur og glans på kun 10 minutter. Ved å  
benytte en kombinasjon av økologisk argan olje og melkeprotein vil de berømte egenskapene til  
keratinet sørge for at hvert enkelt hårstrå får beskyttelse og pleie, noe som fremhever hårets form  
og tone. Anbefalt bruk er hver uke for å gi næring til extensions håret. 

BEAUTY WORKS NOURISHING PEARL ARGAN OIL SERUM
Beskytter håret i dypet og brukes daglig på fuktig eller tørt hår. Temmer brusete og elektrisk hår  
reparerer slitte tupper samtidig som den gir en speilblank glans. Påføres i håndkletørt hår.  
Serumet hjelper til med å rette ut samt gjøre både extensions og det naturlige håret håndterlig. 

BEAUTY WORKS HEAT PROTECTION SPRAY
Når det kommer til hårstyling er det en avgjørende faktor å bruke den beste varmebeskyttelse i den 
daglige rutinen. Du kan forlenge varigheten på håret ved å spraye varmebeskyttelse i vått hår og 
deretter føne det inn. Vår lettvektige formula er et nødvendig produkt for de som styler sine extensions 
daglig.
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VASK AV  
EXTENSIONS
Vask extensions med Beauty Works Pearl Nourishing Argan Oil Shampo og Conditioner.  
 
Vår sulfatfrie shampo er spesielt velegnet for keratin - og tape-extensions. La conditioner virke og trekke 
ordentlig inn i håret før den skylles ut. Unngå området rundt hodebunn og skyll ut conditioner nøye for 
å unngå at det samler seg produktrester. 

Beauty Works Argan Oil Serum lukker fuktigheten inn i håret, og forsikrer deg om at extensions får  
ordentlig pleie. Påfør en liten mengde i fuktig eller tørt hår. Beskytt håret fra varmeverktøy ved å spraye 
Beauty Works Heat Protection Spray. Kan benyttes både i fuktig og tørt hår. Beauty Works Pearl Nouris-
hing Argan Oil Mask egner seg spesielt for å beskytte og gi nytt liv til tørt hår. Kam produktet forsiktig inn 
i vått hår med fokus på midten av håret og ut i spissene for å få tilbake glans og mykhet i håret.  
Brukes så ofte det er nødvendig.

BØRSTING
En god børste vil ikke bare redde håret ditt fra  
uønskede skader og forhindre at det må byttes ut  
så ofte, men den vil også bevare ditt naturlige hår  
i best mulig tilstand.  
 
Uavhengig av hvilken metode som har blitt brukt  
til å sette på extensions, så er ditt naturlige hår mer 
utsatt for skade da alle typer extensions skaper  
slitasje på hårrøttene.  
 
Ved å bruke feil børste inntil hodebunnen kan du 
dra ut extensions. Dette kan igjen føre til håravfall, 
at håret tynnes ut og at røttene skades.  
 
Beauty Works Boar Bristle-børster er spesielt  
utformet for extensions og glir trygt gjennom  
håret.



19

SØVN 
 
Gå aldri å legg deg med vått hår. Forsikre deg alltid om at håret er helt tørt for å unngå knuter og  
skader. Vi anbefaler å flette håret før du går til seng slik at ikke skjellaget skal gnisse mot hverandre og 
bli slitt.
 

LIVSSTIL 
SVØMMING
Unngå saltvann ettersom det kan misfarge og gjøre håret ditt tørt! Klor vil skade extensions og gjøre det 
matt og misfarget. Derfor anbefaler vi kunder å unngå å svømme med hodet under vannet.
 
SOL
UV-stråler vil misfarge dine extensions. Derfor anbefaler vi å bruke en hatt i solen og unngå sterke 
UV-stråler. Bruk alltid et produkt med UV beskyttelse.
 
VARMERE KLIMA
Om sommeren er håret vårt mer utsatt for UV stråler, klor, saltvann og ytre miljøpåvirkning som kan  
skade håret og extensions. Solkremer kan inneholde kjemikalier som kan gjøre dine extensions rosa/
orangefargede. Derfor anbefaler vi å holde extensions, spesielt blonde og de som er balayagefargede, 
unna solkrem med kjemikaler som vi ikke kan garantere for.
 

LEVETID 
Levetiden på extensionhåret avgjøres av hvordan det ivaretas. Vi garanterer ikke uendelig varighet  
på noen type extensions da det er en naturlig forbruksvare. Krølltenger, flatjern og varmeruller kan  
brukes på extensions med en makstemperatur på 180 grader. Likevel anbefaler vi ikke å bruke dette 
for ofte da det vil tørke ut håret og kan gjøre at det faller raskere av. Tenk alltid på hårets beste og føn 
inn Beauty Works Heat Protection Spray i fuktig hår etter hver vask. Vi anbefaler ingen type farge på 
våre extensions. All form for farging skjer på kundens egen risiko og går utenfor garantien.  
 
Lyse, blonde extensions vil ha en kortere levetid på grunn av blekingsprosessen. Lysere nyanser krever 
også mer stell og mindre varme for å forlenge varigheten. Det finnes spesielle shampo og conditioner 
som er designet for å bevare tonen og kvaliteten i blonde extensions.
 
Vi anbefaler å vaske extensions to-tre ganger i uken, samt at kunden kommer til salongen for føning en 
gang i uken.
 
OBS! VI ANBEFALER KUN Å BRUKE BEAUTY WORKS SINE PLEIEPRODUKTER.
 
Hår kan returneres innen 30 dager fra kjøpsdato, eventuelle problem som oppstår etter disse  
30 dagene vil ikke bli behandlet.  
 
Vi aksepterer kun returer på profesjonelle extensions med et signert konsultasjonskort som beviser at  
du har fulgt anbefalt pleie og vedlikehold.




