LOK O ’ C LO C K :

Kwadrans

dla kręconych włosów

Włosy kręcone
są niezwykle delikatne, podatne na uszkodzenia, łamliwe. Mają strukturę
podobną do struktury włosów wysokoporowatych. Błyszczące sprężynki
wyglądają pięknie, ale żeby ten efekt uzyskać, trzeba właściwie zatroszczyć się
o swoje loki.
Włosy kręcone wymagają nieco innej pielęgnacji niż pasma proste. Jeśli
poświęcisz im należytą uwagę, odwdzięczą Ci się pięknym wyglądem.
Przestrzeganie tylko kilku zasad sprawi, że kondycja kędziorków poprawi się –
czego efektem będzie ich znakomity wygląd.

Przeczytanie tego poradnika zajmie Ci nie więcej niż
piętnaście minut.

To jak, znajdziesz kwadrans dla swoich loków?

Kręcone – cczyli jakie?
Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego pielęgnacja włosów kręconych stanowi takie
wyzwanie? Często są to włosy wysokoporowate.

Takie włosy:

Łuski takich włosów
nie domykają się

są matowe,
są suche (sebum, przez intensywny skręt, zostaje przy cebulce
i nie dociera do końcówek,
puszą się i elektryzują.

Jak myć włosy kręcone?
Zacznijmy od sprawy podstawowej – od mycia włosów. Jeżeli chcesz na co dzień
cieszyć się piękną czupryną, poświęć tej czynności nieco więcej czasu. Nie wystarczy
tylko wsadzić głowę pod bieżącą wodę i spienić szampon.
Kilka nawyków sprawi, że kondycja Twoich loków z mycia na mycie będzie coraz
lepsza.
A więc po kolei.
Zmocz włosy na całej ich długości letnią albo lekko ciepłą wodą. Nie myj włosów
pod gorącą wodą – powoduje to, że łuski włosowe się otwierają, a pasma przez to
szybciej się przetłuszczają. Poza tym gorąca woda wysusza skórę głowy.
Dopilnuj, żeby wszystkie pasma były mokre – przy włosach kręconych czasami już
samo ich zmoczenie może stanowić wyzwanie. Dla wygody myj włosy głową do
dołu.

Istnieje kilka metod mycia włosów – a dokładnie osiem. Dla Ciebie najlepsza będzie
– dość popularna – metoda OMO. Większość zakręconych włosomaniaczek ją
stosuje. O co w niej chodzi? Włosy należy najpierw umyć odżywką, potem dopiero
szamponem, zaś na koniec ponownie nakładasz odżywkę.

Samo mycie można zatem podzielić na trzy etapy:

Etap 1
Na zwilżone włosy nałóż lekką odżywkę. Możesz ją zastąpić też maską do włosów
o płynnej konsystencji. Rozprowadź kosmetyk dokładnie na pasmach – możesz je
delikatnie przeczesać grzebieniem. Nie szarp włosów – mogą się połamać.

Mycie i pielęgnacja skalpu
to ważny element.
Nie zaniedbuj tego.

Etap 3

Etap 2
Nie spłukuj odżywki. Na włosy nanieś szampon.
Delikatnie masuj głowę do wytworzenia piany. Przy
myciu rozstaw szeroko palce. Wsadź je do włosów i
masuj skórę głowy delikatnie . Dokładnie spłucz włosy
letnią wodą.

Osusz delikatnie włosy ręcznikiem/koszulką. Nałóż na pasma bogatą
odżywkę (albo maskę) i pozostaw ją na tyle minut, ile wskazał producent,
po czym spłucz. Możesz też wybrać odżywkę bez spłukiwania.

Zastąp ręcznik z mikrofibry papierowymi
ręcznikami albo bawełnianą koszulką. Dzięki
temu włosy nie będą się puszyć.
Odżywka bez spłukiwania zatrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia włosów
i powinna przeciwdziałać puszeniu się włosów.
Metoda OMO jest szczególnie polecana posiadaczkom włosów kręconych,
ponieważ przeciwdziała ona przede wszystkim przesuszaniu pasm. A włosy
kręcone, jak wiesz, często są suche i szorstkie. To dlatego tak ważne jest ich

Raz na jakiś czas przy ostatnim płukaniu zastosuj składnik obniżający pH. Dzięki
temu włosy będą lśniące i odświeżone – poza tym kwaśne produkty pomagają zmyć
resztki kosmetyków z włosów.

Co pomoże Ci obniżyć pH włosów?
Stosuj płukanki z octu winnego albo jabłkowego. Dobrze sprawdzi się
także herbatka z hibiskusa. Nie używaj w nadmiarze kwaśnych składników
– mogą bowiem przesuszać pasma. Do litra wody dodaj nie więcej niż pół
łyżki octu.

Nie wiesz, czy płukanka nie jest za kwaśna? Spróbuj
jej. Możesz też użyć papierków lakmusowych.

Suszenie i teksturyzacja
Umyte i lekko osuszone włosy rozczesz. Nigdy nie
rozczesuj włosów kręconych na sucho – strasznie się
wtedy napuszą.
Do rozczesywania loków używaj grzebienia z szeroko
rozstawionymi zębami.
Teraz można zacząć układać kosmyki. Żeby dodać
lokom tekstury, możesz nałożyć na nie kosmetyk
przeznaczony do włosów kręconych. Jeśli zamierzasz
wysuszyć włosy suszarką – nałóż na pasma środek
termoochronny.
Oczywiście
najlepiej pozostawić włosy do
naturalnego wyschnięcia, ale w przypadku
kręconych pasm zazwyczaj zajmuje to dużo czasu.
Nie zawsze możemy sobie na to pozwolić.

Dlaczego nawilżenie jest takie ważne?
Skręt włosów bierze się z tego, że takie pasma są bardzo mocno naprężone.
W gruncie rzeczy jest to ich słabość. Włosy kręcone są suche, łamliwe,
podatne na zniszczenia, często suche. To dlatego tak ważne jest nawilżanie.

Żeby zadbać o nawilżenie kręconych włosów:
Nie zapominaj o nałożeniu bogatej odżywki po każdym myciu.
Dwa razy w tygodniu nałóż na pasma maskę nawilżającą.
Nakładaj ją od ucha w dół – żeby nie przeciążyć włosów.
Nie susz włosów gorącym powietrzem, gdyż wysusza ono
dodatkowo pasma.

Kosmetyki do włosów kręconych – na co zwrócić uwagę?
Musisz wiedzieć, że nie wszystkie kosmetyki nadają się do pielęgnacji włosów
kręconych. Twoje kosmyki wymagają bardzo delikatnej pielęgnacji.

Dla Twoich włosów będą dobre kosmetyki z tymi substancjami:
Humektanty – nawilżające substancje, które działają jak gąbka
i wchłaniają do włosów wilgoć z powietrza (np. gliceryna, kwas
hialuronowy, sok z aloesu, mocznik, panthenol, miód).
Emolienty – tworzą na włosach specjalną powłokę, dzięki czemu
woda pozostaje we włosach (np. olej lniany, oliwa z oliwek, olej
arganowy, masło jojoba, masło shea, paraﬁna).
Proteiny – regenerują włosy, nabłyszczają je (np. keratyna, jedwab,
mleczko pszczele, l-cysteina, kolagen).

Unikaj szamponów z SLS, SLES i silnymi detergentami – Twoje włosy są na to za
słabe. Raczej nie kupuj produktów mających w składzie: ammonium laureth sulfate,
ammonium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate.
Silikony raz na jakiś czas są jednak niezbędne w pielęgnacji włosów kręconych.
Stosuj taki szampon raz na 2-3 tygodnie. Po co? Żeby dokładnie oczyścić pasma i
skórę głowy oraz zmyć resztki stosowanych preparatów.
Unikaj kosmetyków z alkoholem (Alkohol Denat, Isopropyl Alcohol, Ethanol Alcohol).
Dobrym rozwiązaniem będą produkty naturalne. Śmiało możesz też sięgać po
kosmetyki dziecięce – są one bardzo delikatne, a więc idealne dla Twoich włosów.
Odżywka, którą myjesz włosy, powinna być lekka. Nie musi zawierać protein,
nawilżaczy. Druga odżywka powinna być z kolei bogata w składniki odżywcze.

Pielęgnacja latem i zimą
Twoje kędziorki wymagają nieco innego podejścia latem i zimą. Te pory
roku charakteryzują się inną temperaturą i wilgotnością powietrza.

Lato

Zima

Nawilżenie włosów przeciwdziała ich
puszeniu się.

Nawilżenie włosów ma uzupełnić
ubytki wilgoci w związku z dużą
różnicą temperatur na zewnątrz i w
pomieszczeniach.

Używaj lekkich kosmetyków, o
płynnej konsystencji – nie obciążą
one włosów. To dobry czas na
odżywki do spłukiwania.

Stosuj bogate, wieloskładnikowe
odżywki, również te bez spłukiwania.

Myj włosy częściej. Ponieważ gorąca
temperatura sprawia, że łuski włosa
się odchylają, pasma wchłaniają brud,
kurz, zapachy.

Nie musisz tak często oczyszczać
włosów. Rób to wtedy, gdy to
konieczne. Sięgaj po kosmetyki, które
nie oblepiają włosów i które nie
nadbudowują się na włosach.

Stosuj do mycia lekkie środki.

Do mycia używaj co jakiś czas
cięższych szamponów, które zmyją
wieloskładnikowe preparaty odżywcze.

Zapamiętaj to!
Wydrukuj i wytnij małą ściągę i powieś ją w widocznym miejscu, najlepiej w łazience.
Wprowadź te kilka zasad do codziennej pielęgnacji włosów kręconych, a zobaczysz,
że ich kondycja się poprawi.
Pamiętaj, że zmiany potrzebują czasu. Jeżeli Twoje włosy są bardzo przesuszone
i zniszczone, ich regeneracja będzie dłuższa. Bądź cierpliwa – warto.

1. Myj i susz włosy głową do dołu.
2. Po każdym myciu nakładaj odżywkę (raz na jakiś czas maskę).
3. Sięgaj po produkty do loków, bez silikonów, silnych detergentów i
alkoholi.
4. Osuszaj włosy bawełnianą koszulką.
5. Rozczesuj pasma na mokro, grzebieniem o szerokim rozstawie
zębów.
6. Dostosuj metody pielęgnacji do pory roku.
7. Pamiętaj o nawilżaniu kosmyków.

