
Navodila pri nakupu lasulje kolekcij Ellen Wille

Čestitke!! Naredili ste najboljšo izbiro! Pozorno preberite navodila za uporabo in

navodila za nego.

Dobava

Preverite naročilo takoj po prejemu!

- Lasulje

- Navodila za nego

- Navodila za uporabo

- Dostava in garancija

- Škatla za lasuljo

Namen izdelka

Izdelek zagotavlja razvoj družabnega življenja brez omejitev, ki je je lahko posledica delne ali 
celotne izgube las  (v skladu z določbo CIE F43.2).

Posledica  (po ICD F43.2) po močnem čustvenem poslabšanju zaradi izgube.

Kaj pomeni F43 2?

Ta kategorija vključuje akutno stresno reakcijo (F43.0), posttravmatsko stresno motnjo 
(F43.1) (PTSM), prilagoditveno motnjo (F43.2), druge reakcije na hud stres (F43.3)

Izguba las kot posledica zdravljenja s kemoterapijo, alopecija, alopecija areata in drugi 
razlogi.

Varnostno obvestilo / Kontraindikacije

Izogibajte se stiku z vročino, vročo vodo, sušilcem za lase, likalnikom/kodralnikom, odprtimi 
pečicami ali viri ekstremne svetlobe. 



Pravi lasni modeli in posebna vlakna so odporna na toplote  sušilnika za lase in se lahko 
oblikuje, vendar ne z ekstremno vročino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih izdelkov. 
Pazljivo preberite navodila za nego lasulj sintetični in naravnih las.

Pozor! V redkih primerih prihaja na preobčutljivost za material.  V teh primerih se obrnite na 
vašega distributerja. Izdelka ne smete uporabljati, če imate intoleranco ali alergijo na 
poliuretan ali najlon. 

Poleg tega se morate izogibati uporabite, če so na območju nošenja proteze ali lasulje 
razdražene kože ali odprte rane.

Navodila za uporabo

Lasulja je bila dostavljena v skladu z naročilom. Preden jo si namestite, če je na voljo, 
odstranite mrežo, ki ga obdaja! Pazite, da jo previdno namestite in prilagodite svojemu 
okusu!

Etiketa je nameščena na zadnji strani glave. Če imate kakršna koli vprašanja o ravnanju ali 
težavah z vašo lasuljo, se obrnite na nas ali vašega specializiranega prodajalca. Vsi resni 
incidenti, ki bi se lahko zgodili v zvezi z izdelkom (npr.resna telesna okvara zaradi lasuje…) je 
treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ državi članici, v kateri ima uporabnik in/ali 
bolnik sedež.

Opombe o ponovni uporabi

Po uporabi lasulje ni priporočljivo, da jo ponovno uporabi  druga oseba zaradi higienskih 
razlogov. Če lasulje ne potrebujete več, jo zavrzite. ustrezno glede na vrsto materiala.

Metode odstranjevanja

Lasuljo lahko zavržete, razen če obstaja sum, da je kužna ali okužena v smeti Ne smemo ga 
zavreči skupaj z organskimi odpadki.  

Navodila za nego 

1.)Nega lasulj sintetični las 

Lasulje in lasni vložki iz sintetičnih las so zelo priljubljeni in razširjeni. Danes so sintetična lasna
vlakna tako prepričljive kakovosti, da jih vizualno in tipično komajda ločimo od človeških las.
Sintetični lasje so na voljo v številnih pristnih briljantnih barvah. Spominski učinek sintetičnih
lasnih vlaken poskrbi, da lasje po umivanju ohranijo prvotno obliko. Sintetični lasje pa kljub
optični podobnosti nimajo enakih lastnosti kot človeški lasje. Občutljiv je na primer na toploto
in ga zato ni mogoče oblikovati s sušilcem za lase, kodralnikom ali likalnikom. Sintetični lasje
imajo druge potrebe kot človeški lasje. 



Zato Ellen Wille Expert Care ponuja izdelke posebej za sintetične lase. Običajni izdelki za nego,
kot so tisti, ki se uporabljajo za naravne lase, niso primerni za sintetične druge lase.

Kako pogosto je treba čistiti sintetične lase?

Tudi pri sintetičnih laseh je priporočena pogostost čiščenja ključno odvisna od intenzivnosti
uporabe.  Redna  nega  podaljša  življenjsko  dobo  sintetične  lasulje  ali  lasnega  vložka  in  vam
zagotovi  dolgotrajen  užitek.  Naše  priporočilo  za  dnevno  povprečno  uporabo  je  čiščenje
sintetičnih las približno enkrat ali dvakrat na teden.

Navodila po korakih za čiščenje sintetičnih las

V približno en liter  mlačne vode dodajte količino Ellen Wille šampona za sintetične lase v
velikosti lešnika.

Model  sintetičnih  las  nežno pretresite,  preden ga postavite  v  vodno kopel  s  šamponom za
sintetične lase.

Lasuljo  ali  lasni  vložek  iz  sintetičnih  las  pustite  v  kopeli  s  šamponom  približno  10  minut.
Šampon za sintetične lase je samočistilen. Prosimo, nikoli ne drgnite in ne zvijajte las!

Po približno 10 minutah sperite sintetične lase s čisto, mlačno vodo. Prosimo, ne drgnite in ne
stiskajte!

Da  ohranite  strukturo  las  in  ohranite  sintetične  lase  mehke  in  voljne,  priporočamo  drugo
izpiranje z balzamom za sintetične lase Ellen Wille.

Dodajte malo Ellen Wille sintetičnega balzama za lase v novo kopel s svežo vodo in pustite
delovati še 10 minut. Lasuljo ali lasni vložek temeljito sperite in pustite, da se posuši na zraku.

Pomembno: sintetične lasulje ali lasnega vložka nikoli ne drgnite do suhega z brisačo. Lahko pa
jih previdno razčešete z  mehko,  nabrano krtačo.  Po sušenju na zraku se bo lasulja  ali  lasni
vložek sam vrnil v prvotno obliko.

Še en nasvet strokovnjaka za nego

Sintetični balzam za lase Ellen Wille nudi idealno zaščito in dolgotrajen sijaj sintetičnih las. Po
čiščenju  nanesite  nekaj  prškov  balzama  z  razdalje  približno  10  cm  na  posušene  lase.  Ne
oklevajte z vsakodnevnim nanosom balzama.

Nega človeških las

Lasulja ali lasni vložek iz človeških las je posebej kakovosten kos izdelave. Človeški lasje so na
splošno bolj robustni in vzdržljivi kot sintetični lasje. S pravilno nego boste dolgo uživali v 



svojem modelu človeških las. Pri Ellen Wille uporabljamo predvsem človeške lase remy. Pri 
tem visokokakovostnem človeškem lasu je bila pri obdelavi upoštevana smer rasti in ima 
nedotaknjeno plast prhljaja. Človeški lasje se lahko termično oblikujejo in zato ponujajo 
številne različice oblikovanja. Za čiščenje uporabljajte samo optimizirane negovalne izdelke, 
kot je Ellen Wille šampon za človeške lase iz serije Expert Care. Običajni izdelki za nego, kot 
so tisti, ki se uporabljajo za naravne lase, niso primerni za druge lase.

Kako pogosto je treba čistiti človeške lase?

Kako pogosto morate lasuljo ali lasni vložek čistiti iz človeških las, je zelo odvisno od 
intenzivnosti uporabe. Redno čiščenje bo podaljšalo življenjsko dobo drugega lasu in 
ohranilo njegov svilnat naravni sijaj. Naše priporočilo za dnevno, povprečno uporabo je 
čiščenje las približno enkrat ali dvakrat na teden. Prilagodite frekvenco glede na 
vsakodnevno aktivnost.

Navodila po korakih za čiščenje človeških las

Lasuljo ali lasni vložek iz človeških las položite na glavo iz stiropora Styling. Druge lase lahko 
pritrdite z zatičem. Izogibajte se prebadanju monofilamenta ali sprednje strani čipke.

Lase pred umivanjem razčešite z mehko krtačo z zaobljenimi ščetinami in previdno 
odstranite morebitne vozle. Če so v laseh ostali izdelki za oblikovanje človeških las, jih bo 
šampon za lasuljo pri naslednjem pranju sam raztopil.

Zdaj navlažite človeške lase lasulje ali lasnega vložka tako, da jih držite pod tekočo, mlačno 
vodo v smeri padanja – od korenin do konic. Modela ne postavljajte v vodno kopel.

Vzemite Ellen Wille šampon za človeške lase v velikosti lešnika in ga nežno vtrite od korenin 
do konic. Pri vmasiranju ne pritiskajte.

Ellen Wille šampon za človeške lase temeljito sperite pod čisto vodo, dokler ne izginejo 
ostanki šampona.

Izvedite drugo nego z balzamom za človeške lase Ellen Wille. Vzemite balzam v velikosti 
lešnika in ga ponovno nežno vmasirajte od dna proti konicam.

Drugič temeljito sperite človeške lase pod čisto, tekočo vodo. Lase previdno posušite z 
brisačo. Ne drgnite in ne stiskajte močno.

Vsak četrtič, ko končate tretma, namesto balzama uporabite masko Ellen Wille Human Hair 
Intensive Recovery Mask. To lase regenerira in jim daje vlago. Pustite, da obnovitvena maska
deluje 10 minut. Lase nato sperite pod mlačno vodo in jih nežno obrišite.



Posebno stojalo za lasuljo ali glava je idealna za sušenje modela človeških las na zraku. Lasni 
vložek ali lasuljo lahko nato oblikujete po želji.

Še en nasvet strokovnjaka za nego

Včasihmorajo biti hitri časi: 

Enostavno nanesite nekaj razpršil Ellen Wille Care'n Repair na še vlažne lase in jih zatem ne 
izpirajte. Nega v spreju s popravljalnim učinkom lase navlaži in olajša razčesavanje – 
popolnoma brez izpiranja.

Garancijski pogoji

Iz garancije so izključene poškodbe zaradi naravne obrabe ali nepravilne uporabe terzaradi 
napačne ali nezadostne uporabe izdelkov za nego.

Izjava o skladnosti

Kot proizvajalec izjavljamo, da ta lasulja izpolnjuje osnovne zahteve varnost in Direktivo EU 
2017/745 o medicinskih izdelkih.
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