CERTIFICAT de GARANTIE
conform Legii 449/2003 republicata si actualizata

ESTE FOARTE IMPORTANT SA CITITI INSTRUCTIUNILE DE FOLOSIRE INAINTE SA UTILIZATI
MANECHINUL CU PAR: ____________________
Acest manechin Pivot Point cu par 100% natural sau 70% natural si restul par sintetic sau de capra, cu
densitatea plantatiei medie, are o perioada medie de utilizare de un an, asa cum a fost indicate de
catre producator.
Garantia produsului este pentru o perioada de 1 (unu) ani de la data cumpararii, cu conditia folosirii
si manipularii corecte.
Garantia este nula daca parul a fost stricat din cauza unui accident, din cauza utilizarii incorecte,
neglijente sau a altor cauze care nu apar in cazul manipularii corecte sau din cauza unor defecte ale
materialelor (a parului).
In timpul perioadei de 1 (unu) ani, MAKE A POINT, in urma unei expertize tehnice, va repara sau va
inlocui parul manechinului, cu conditia ca manechinul sa fie returnat cu o copie a facturii originale, o
copie a etichetei continand numarul lotului si o scrisoare, cu descrierea defectului.
Orice manechin returnat fara unul dintre aceste documente, face ca inlocuirea sau repararea sa
ramana la latitudinea companiei.
Returul se face pe baza Formularului de Returnare a Produsului, atasat Certificatului de Garantie, la
societatea MAKE A POINT, Bucuresti, sectorul 1, b-dul Banu Manta 16, bl 27, sc A, ap. 6, telefon
0737771994
Aceste produse cu par au fost spalate chimic si dezinfectate la abur pentru siguranta optima.

DENUMIRE PRODUS
NUMARUL DE COD /numarul
lotului
DATA CUMPARARII
NUME Cumparator
ADRESA Cumparator
ADRESA E-MAIL Cumparator
NUMAR TELEFON Cumparator
PROCEDURA PAS CU PAS PENTRU DEZINFECTAREA PARULUI UMAN






Se fierbe in apa pentru sase (6) ore
Se spala in apa curata
Se pune intr-o baie de acid 5-20 min
Se spala in hidroxid de sodium (pentru a neutraliza acidul)
Se limpezeste in apa curata





Se spala in H2o2 (peroxide) cu amoniac
Se spala in apa curata
Se samponeaza, se da cu balsam si se usuca natural.

Acest proces a fost aprobat de Departamentul de Igiena si Sanatate din Asia.
Colorarea dupa dezinfectare: dupa procesul de dezinfectare, un reziduu de culoare bruna se poate
scurge din parul umed. Acest reziduu poate pata; spalarea parului cu sampon inainte de utilizare este
obligatoriu.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
Manechinele cu par Pivot Point sunt disponibile intr-o mare varietate de culori, textura parului si
dispunerea lungimi acestuia, simuland diverse tipuri (structuri) de populatie. Grija cu care lucrati pe
parul clientului, trebuie sa fie aceeasi cu grija cu care lucrati pe parul manechinului. Urmatoarele
indicatii vor maximize viata (durata de folosire) a manechinului dumneavoastra, Pivot Point.
DEPOZITAREA



Evitati depozitarea manechinului cu parul umed in punga de plastic pentru a preveni mirosul
neplacut sau mucegairea parului.
Evitati temperature excesiva (fierbinte sau rece). Nu lasati manechinul in nici un spatiu in
care pot aparea temperaturi extreme, cum ar fi masini sau uscatoare de par.

SPALAREA/ FOLOSIREA BALSAMULUI







Folositi un sampon nealcalin si spalati cu apa calduta
Evitati incalcirea parului prin trecerea degetelor de la scalp (radacina) catre varfuri
Clatiti bine cu apa calduta
Aplicati balsam dupa care clatiti bine
Descurcati parul cu un pieptene cu dinti mari si rari; incepeti de la ceafa si pieptanati pana la
varfuri
Clatiti din nou (optional)

TRATAMENTE CHIMICE
Se recomanda sa faceti teste doar pe o suvita pentru a vedea rezultatele unor tratamente chimice.
COLORAREA
Evitati colorarea/ vopsirea parului pentru a preveni deteriorarea sau pierderea acestuia.
NU FOLOSITI SOLUTII PENTRU A INCRETI PARUL (SOLUTIE DE PERMANENT)!
COAFAREA PRIN CALDURA SAU PRODUSE CHIMICE
Temperatura normal admisa pentru samponare, pieptanare si/sau coafarea cu uscatorul de par,
ondulatoare, etc., este intre 130-170 grade Celsius.

Vanzator: SC MAKE A POINT SRL

