
HAIR
WEAVES
DE HAARGARAGE X HAIR-ID  



De Weaves 
Weaves zijn hairextensions die

het haar onzichtbaar verlengen

en/of volume geven. Ze

worden handgemaakt en dat is

voelbaar door de dunne rand.

Deze weaves en de techniek

beschadigen het haar niet.  Ze

zijn duurzaam, omdat ze

herbruikbaar zijn. Bij de juiste

verzorging tot wel 2 jaar.

100% natuurlijk haar

Beschadigen je haar en hoofdhuid niet

Snel aangebracht

Duurzaam(herbruikbaar) en 

makkelijk in onderhoud 

Elke kleur en twee verschillende lengtes

Voordelen van
Weaves



Hoe 
Vlechtjes,

 naald en draad
De weaves worden vast
gemaakt aan een vlechtje, die
we strak op je hoofd vlechten. 
 Dan maken we het vast met
naald en draad.  Dus er komt
geen lijm of warmte aan te pas. 

Hoeveel
weaves? 

Op 1 vlechtje passen maximaal 5 weaves.
We kunnen ook meerdere vlechtjes
maken, dus meer weaves. We hanteren
een maximum van 12 weaves.  

Herbruikbaar De weaves groeien mee met je eigen haar  
en na 6 tot 10 weken plaatsen we de
weaves weer omhoog. Dit doen we op  een
andere plek dan voorheen. Daardoor
trekken we nooit 2x aan dezelfde
haarzakjes. 

Kleuren We hebben alle natuurkleuren. Wanneer
nodig kunnen we de kleur nog meer
personaliseren, want het is mogelijk om de
extensions te kleuren.  



Verzorging  
Gebruik goede shampoo & conditioner 01

Net zoals je eigen haar, moet je de extensions goed verzorgen. Denk
ook aan een hitte beschermer voor de hitte van je stylingtools.  In de
salon willen we je graag advies geven, over welk product bij jouw past! 

Borstel  het haar per vlechtje goed uit 
Het liefste met de bijhorende brush(vraag hiernaar in de salon) of een
andere borstel zonder harde pinnen. 

Föhn je haar goed droog na het wassen 
Vooral het vlechtje. Dit is belangrijk om klitten te voorkomen. Draag
het nooit vast als het nat is. 

 Laat je haar nooit in een knot, vlecht of
staart opdrogen  

Ook niet met vakantie. Heb je gezwommen? Kam het uit en laat het
los drogen. Hier kunnen namelijk onuitkambare klitten door ontstaan.  
Het is ook het beste om na het zwemmen je haar uit te spoelen i.v.m.
chloor of zoutresten. Kijk ook uit met transpireren.  

Wees optijd met het omhoog plaatsen van
de weaves
  Wij adviseren dit tussen de 6 en 8 weken te doen. Zo kunnen de oude

en nieuwe haren niet in elkaar gaan klitten.  

Zet nooit een speldje op de aanzet van de
weaves

De weaves zijn handgemaakt dus fijn, hierdoor zijn ze wel wat
kwetsbaarder. Als je voorzichtig met de weaves omgaat ervaar je de
kwaliteit van  de handgemaakte weaves.

Vragen of twijfels? Maak gebruik van ons
GRATIS advies! 
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Kosten

Ben je al enthousiast of gewoon nieuwsgierig? Ga naar onze site
en plan een gratis intake. Iedereen is uniek, dus bij iedereen past
een andere behandeling. Wij hebben zin om jou nog mooier te
maken.  Want het is echt zo.. Als je haar goed zit, gaat alles beter! 

Ga naar onze website:
www.dehaargarage.nl en maak 
 online vrijblijvend een afspraak! Of
neem contact met ons op door te
bellen naar: 0624520096 
HOPELIJK TOT SNEL! 

Adres:
Hoofdstraat 90E
3781AJ Voorthuizen

de INTAKE is GRATIS
De 35 cm weaves zijn €67,50 per stuk
De 55 cm weaves zijn €85,00 per stuk

 
Omhoog plaatsen 1 vlechtje  is €50,00
Omhoog plaatsen 2 vlechtjes is €75,00

 
Vanaf 3 weaves is het plaatsen GRATIS! 

 
Gemiddeld worden er 5 waves geplaatst
Minimaal 3 weaves, maximaal 12 weaves

 

Wat is de volgende stap?


