BY
ABC PIELĘGNACJI WŁOSÓW NISKOPOROWATYCH

Twoje włosy zbudowane są ze ściśle przylegających do siebie łusek – jeśli są
zdrowe, w dobrej kondycji, są gładkie, układają się w taflę. Pamiętaj, że nawet
włosy niskoporowate, o bardziej przylegających łuskach, można regularnie
uszkadzać, co może przyczyniać się do zmiany ich potrzeb pielęgnacyjnych.
Zdrowy włos ma szczelną strukturę, dlatego nie wchłania dużych ilości
kosmetyków, ale również nie traci ich. Pielęgnacja łodygi powinna być
minimalistyczna – tutaj mniej znaczy więcej!

UNIKAJ

– wysokiej zawartości emolientów
– wysokiej zawartości protein
– mycia włosów, kiedy się spieszysz – twoje włosy
schną długo oraz trudniej je wysuszyć
– częstego stosowania kosmetyków na
powierzchnię łodygi, tj. serum, olejków, produktów
bez spłukiwania – dodatkowa warstwa okluzyjna
może znacznie obciążać włosy

STOSUJ

– kwasy nasycone, czyli oleje o małych
cząstkach, np. kokosowy, lniany,
masło shea, masło kakaowe
– produkty zawierające cysteinę
– nakładanie masek/odżywek
na same końcówki włosów
(5-10 cm w górę od końcówek)

JAK CZESAĆ WŁOSY NISKOPOROWATE?

Twoje włosy nie plączą się często, ale mogą łatwo
się elektryzować. Jeśli borykasz się z problemem
elektryzowania, możesz zdecydować się na użycie
preparatu z antystatykami, np. behentrimonium chloride.
Włosy niskoporowate rzadko się kołtunią, dlatego nie
wymagają częstego przeczesywania. Można czesać
je od końców, bez dzielenia na sekcje, gdyż z natury
rozczesują się dużo łatwiej.

PORADY DLA TWOICH WŁOSÓW
PRZYGOTOWAŁA EKSPERTKA TRYCHOLOG MAGDALENA SZYMCZAK-KĘPKA!

BY
ABC PIELĘGNACJI WŁOSÓW ŚREDNIOPOROWATYCH

Łuski twoich włosów są ułożone dość regularnie, są mniej rozchylone niż
w wysokoporowatych, jednak mają tendencję do puszenia. To najczęściej spotykany
typ włosów. Ich charakterystyka? Puszą się od deszczu lub nadmiaru wilgoci
w powietrzu, mają skłonność do łamliwości, rozdwojonych końcówek, często są
podatne na stylizacje (lekka fala, zagięcia - włos nie jest idealnie prosty).
Oznacza to łatwość w ich pielęgnacji, za czym idzie dobra reakcja na większość
składników odżywczych, znajdujących się w kosmetykach, jednak nie może być
tak prosto… Włosy średnioporowate mogą również mieć problem suchości poprzez
działania czynników zewnętrznych (niewłaściwa pielęgnacja, traktowanie włosów,
warunki pogodowe, zmiany hormonalne). Kiedy włos średnioporowaty staje
się włosem suchym oznacza to, że jest chwilowo odwodniony, właśnie poprzez
działanie w/w przyczyn. Należy go odpowiednio zregenerować, aby miał
możliwość powrotu do swojej wcześniejszej formy. W tym celu stosuje się często na
początku przewagę humektantów nad emolientami.

UNIKAJ

– przeciążania włosów stosowaniem
dużej ilości kosmetyków przy rzadkim
myciu skóry głowy
– małego odstępu suszarki od włosów
(minimum to 30 cm!)

STOSUJ

– zbalansowaną pielęgnacją zawierającą
proteiny, emolienty, humektanty
– kwasy nienasycone, czyli oleje o średnich cząstkach,
np. oliwa z oliwek, olej z awokado
– regularne podcinanie końcówek
– serum zabezpieczające przy prostowaniu włosów
– spanie w luźno związanym warkoczu

JAK CZESAĆ WŁOSY ŚREDNIOPOROWATE?

Rozczesuj swoje włosy zgodnie ze sztuką Zdrowego
Czesania - koniecznie od końcówek ku nasadzie, dzieląc
kosmyki na partie. Jeśli napotkasz splątanie - przytrzymaj
tę partię włosów delikatnie nad kołtunem i rozpocznij
powolne rozczesywanie problematycznego miejsca.

PORADY DLA TWOICH WŁOSÓW
PRZYGOTOWAŁA EKSPERTKA TRYCHOLOG MAGDALENA SZYMCZAK-KĘPKA!

BY
ABC PIELĘGNACJI WŁOSÓW WYSOKOPOROWATYCH

Struktura twoich włosów jest nieregularna – są wyczuwalnie szorstkie, kręcone,
puszące się. Ich pielęgnacja jest jednocześnie wymagająca, ale niezbyt trudna
– włosy charakteryzujące się otwartymi łuskami chętnie przyjmują składniki
odżywcze. Niestety, im włosy bardziej porowate, tym bardziej suche – potrzebują
zatem dużo emolientów!

UNIKAJ

STOSUJ

– suszenia gorącym powietrzem
– tarcia ręcznikiem (odciskamy, nie trzemy!)
– chropowatych ręczników
(wybieraj te gładkie, np. z mikrofibry)
– twardej wody
(warto zainwestować w filtr do zmiękczania wody)
– szarpania przy czesaniu – czasami włosy
wysokoporowate lubią rozczesywanie na mokro,
ale tylko wtedy, gdy wcześniej zaaplikujesz
na nie odżywkę

– zbalansowaną pielęgnacją, zawierającą
proteiny, emolienty, humektanty
– produkty bogate w keratynę
– zabezpieczanie końcówek przy pomocy
np. serum silikonowego – tworzenie okluzji za pomocą
tzw. powlekaczy (PEG-I, i polyquaternium), które są
substancjami o działaniu osłonowym, odkładają się
na włosie i dociążają go, dając wizualną gładkość,
zmniejszają elektryzowanie.
Ciekawostka: im wyższy nr. PEG-u lub polyquaternium
widzisz w składzie kosmetyku, tym mocniejsza funkcja
powlekająca produktu!

JAK CZESAĆ WŁOSY NISKOPOROWATE?

Twoje włosy są bardziej narażone na uszkodzenia przez
ich naturalne ułożenie łusek, dlatego warto nie tylko
zawsze pamiętać o technice czesania od końcówek ku
nasadzie (w razie napotkania splątań, które często mogą
pojawić się na twoich kosmykach, czesanie od dołu
pozwala bezpiecznie je rozczesywać, minimalizując
ciągnięcie i szarpanie), ale także czasami warto
posłużyć się produktami, (np. mgiełkami bez spłukiwania)
ułatwiającymi proces rozczesywania.

PORADY DLA TWOICH WŁOSÓW
PRZYGOTOWAŁA EKSPERTKA TRYCHOLOG MAGDALENA SZYMCZAK-KĘPKA!

