
 

 
 
 
Piękne i zadbane włosy to atut każdej kobiety. Wymagają one specjalnej opieki i 
pielęgnacji, aby były silne i lśniące. Niestety na każdym kroku natykamy się na czynniki, 
które nam to utrudniają. Wysoka temperatura, suszenie gorącym powietrzem, 
prostowanie mogą spowodować osłabienie struktury włosa i doprowadzić do ich 
wypadania, łamania się oraz powstania łupieżu. Zanieczyszczenia ze środowiska 
zewnętrznego wywołują stany zapalne skóry i liszaje. Pielęgnacja włosów, dlatego też jest 
bardzo ważna. 
 
Włosy same w sobie są martwe. Za ich odpowiedni wygląd odpowiada przede wszystkim 
stan skóry głowy.  
 
Producenci oferują różnego rodzaju preparaty pielęgnujące zarówno włosy jak i skórę 
głowy. Zbyt duży wybór wprowadza klienta w zakłopotanie. Nieznajomość marki może 
automatycznie wykluczyć wbrew pozorom jeden z lepszych produktów. To od klienta 
zależy jaki szampon, odżywka będzie w stanie zaspokoić jego potrzeby. Kluczem do 
sukcesu i odpowiedniego doboru kosmetyku do pielęgnacji włosów jest znajomość jego 
składu oraz właściwości poszczególnych składników.  
 
Jak wiadomo każda skóra ma inne wymagania. Kosmetyki trzeba dobierać pod kątem 
NASZYCH włosów i NASZEJ skóry. Nie możemy kierować się jedynie chwytami 
marketingowymi. Tutaj przyda się znajomość potrzeb własnego ciała. Trzeba ustalić jaki 
rodzaj włosów mamy, czy występują zmiany skórne i jaki efekt chcielibyśmy uzyskać. 

 
1. Dobranie odpowiednich kosmetyków. 
2. Mycie głowy w zależności od potrzeb. Jeśli 
myjemy zbyt rzadko to stwarzamy idealne 
warunki dla rozwijania się bakterii. Jeśli 
myjemy zbyt często można spowodować ich 
osłabienie i wypadanie Wówczas narażamy je 
na suszenie, kręcenie, prostowanie itp. 

Optymalnie należy myć co 2 - 3 dni. 
3. Preparat myjący wmasowujemy opuszkami palców, ruchami 
okrężnymi, ZAWSZE zaczynając od skóry głowy. Myjemy przez 5 minut(minimalnie). 
4. Spłukujemy LETNIĄ wodą! Gorąca i zimna woda stymuluje nadmierne wydzielanie 
sebum. 
5. Jeśli włosy się przetłuszczają odżywkę nakładamy w niewielkiej ilości na końce włosów. 
Jeśli włosy są przesuszone można niewielką ilość odżywki wmasować w skórę głowy. 
Następnie należy odczekać 2 - 3 minut i spłukać LETNIĄ wodą. 


