WYZWA N I E :

7 dni

dla pięknych włosów

Co to?

Wyzwanie polega na tym, aby codziennie wykonywać poprawnie czynności,
które są na pozór błahe.

Po co?

Dla pięknych włosów! Poprawne wykonanie tych czynności sprawi,
że Twoje włosy będę wyglądać lepiej!

Dla kogo?

W wyzwaniu może wziąć udział każdy!

Od teraz musisz codziennie wykonywać poprawnie czynności, które wiele osób
wykonuje źle. Tydzień rozpoczynamy od poprawnego mycia, w kolejnych dniach
przykładamy uwagę do kolejnych rzeczy. Oczywiście nie zapominając o tych
poprzednich. I tak do każdego dnia dokładamy nową czynność, tak aż stanie się
to naszym nawykiem!

PONIEDZIAŁEK

Przykład

WTOREK

ŚRODA

poprawne mycie

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki,
prawidłowe suszenie

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki,
prawidłowe suszenie, peeling
skóry głowy

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki,
prawidłowe suszenie, peeling
skóry głowy, prawidłowe dbanie
o końcówki

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki,
prawidłowe suszenie, peeling
skóry głowy,prawidłowe dbanie
o końcówki, prawidłowe dbanie
o szczotkę

poprawne mycie, poprawne
nakładanie odżywki,
prawidłowe suszenie, peeling
skóry głowy,prawidłowe dbanie
o końcówki, prawidłowe dbanie
o szczotkę, SPA dla włosów

Dzień 1

Poprawne mycie
Czy wiesz, że Twoje problemy z włosami np. szybkie przetłuszczanie się, mogą być
spowodowane nieprawidłowym myciem i wycieraniem włosów? Częstym błędem
jest mycie włosów w bardzo ciepłej, a nawet gorącej wodzie. W tym momencie
możemy już ustalić raz na zawsze, włosy nie lubią ciepła – żadnego! Zatem włosy
płukać należy w wodzie lekko chłodnej, wtedy domykają się łuski włosowe i pasma są
gładkie.
Po drugie – wycieranie. Nie trzyj włosów szorstkim ręcznikiem, bo to robi im krzywdę
i powoduje uszkodzenia. Najlepiej zastosuj ręcznik papierowy (kuchenny) i odciskaj
włosy. Jeśli nie możesz przekonać się do tego sposobu, spróbuj z ręcznikiem
zwykłym, ale zamiast trzeć włosy, delikatnie je odsączaj.
Kolejna sprawa w temacie ręcznika, to przede wszystkim zapomnij o zawijaniu
mokrych włosów w turban. A już zwłaszcza spłukanych gorącą wodą. W taki sposób
wytwarza się włosom sauna, która nie daje im żadnych składników odżywczych, a
łuski pozostają uchylone. Turban z ręcznika ma zastosowanie tylko w przypadku
trzymania pod nim odżywki lub maski. W innym wypadku może prowadzić do
oklapnięcia u nasady, wolniejszego wzrostu włosów oraz przetłuszczania się.

Już po 1 dniu Twoje włosy:
zwiększą objętość
nie będą się elektryzować
będą dłużej świeże!

Dzień 2

Poprawne nakładanie odżywki
Odżywka to niby prosta sprawa, ale niestety 90% osób nakładają ją
źle. O co chodzi? Przede wszystkim odżywkę należy nałożyć na
włosy odsączone, gdyż nałożenie jej na ociekające wodą pasma nic
nie da. A wynika to z tego, że odżywka po prostu częściowo spłynie.
Odżywkę należy nałożyć zatem na włosy odsączone i przeczesać
grzebieniem z szeroko rozstawionymi ząbkami.
Kolejnym ważnym punktem jest przestrzeganie czasu zalecanego
przez producenta. Zbyt szybkie spłukiwanie kosmetyku powoduje
jego ograniczone działanie, a w efekcie prowadzi po prostu do
niezadowolenia z danego produktu.

Dzień 3

Poprawne suszenie
Suszarka to sprzęt, który jest niezbędny do codziennej stylizacji włosów. Ma wiele
zalet, ale niestety ma podstawową wadę. Wysoka temperatura niszczy włosy, źle
wpływając na ich kondycje. Oczywiście nie mówimy o całkowitej rezygnacji z
suszarki. Tutaj sprawdzi się metoda małych kroków.
Najpierw spróbuj wysuszyć włosy na mniejszej temperaturze i mniejszej szybkości
nawiewu. Z każdym dniem stopniowo obniżaj temperaturę suszenia, aż do letniej.
Prawidłowość jest taka, że powinno suszyć się włosy taką temperaturą, która
skierowana na dłoń jest do wytrzymania przez kilka minut.
Obecne suszarki mają takie zakresy maksymalnych temperatur, które w czasie
porównywalnym do całkowitego wysuszenia włosów mogą roztopić ser na toście.
Chyba jest to najlepszy dowód na to, by nie katować włosów najwyższymi
temperaturami, a przynajmniej nie robić tego codziennie. Oczywiście użycie wyższej
temperatury od czasu do czasu nie zrobi włosom dużej krzywdy.

Już po 3 dniu Twoje włosy:

będą bardziej błyszczeć
będą gładkie
WIDOCZNIE zwiększą objętość

Dzień 4

Peeling skóry głowy
Mogę założyć się, że wykonujesz kilka razy w miesiącu taki zabieg na skórę twarzy
i ciała. A co ze skórą głowy? Ona też się zatyka i przetłuszcza, zwłaszcza że jest ciągle
atakowana różnymi specyﬁkami do stylizacji włosów.
Skórze głowy także należy się od czasu do czasu porządny peeling. A w dodatku daje
on niesamowite rezultaty, gdyż pobudza cyrkulację krwi, tym samym aktywując
cebulki do wzrostu oraz oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń. A dodatkowo
jest przyjemny!

Dzień 5

Prawidłowe dbanie o końcówki
Końcówki to często pomijany aspekt pielęgnacji. A rozdwojone i brzydkie końce
rzutują na wygląd całych włosów. Co robić? Jest jedno proste wyjście: należy
codziennie nakładać serum lub olejek. Skutkuje to nawilżeniem, uelastycznieniem
oraz wzmocnieniem końców. W efekcie są one sprężyste i błyszczące. Zawłaszcza,
że aplikacja zajmuje kilka sekund, więc ciężko znaleźć wymówkę, aby tego nie robić!

Już po 5 dniu Twoje włosy:

będą się łatwiej i szybciej układać
będą się mniej przetłuszczać
będą cudownie błyszczeć

Dzień 6

Prawidłowe dbanie o szczotkę
Szczotka do włosów towarzyszy nam codziennie i to nawet kilka razy. A coś, co
użytkowane jest tak intensywnie musi równie często być czyszczone. Zwłaszcza, że
na szczotce osadza się mnóstwo kurzu, resztek do stylizacji oraz innych
zanieczyszczeń. Jeśli nie zadbasz o czystość to wszystkie te osady znajdą się na
Twoich włosach i skórze głowy. Szczotkę można umyć pod bieżącą wodą lub
wyczyścić specjalnym czyścikiem. Jeśli dawno tego nie robiłaś przerazisz się ile
nieczystości może kryć Twoja szczotka.

Dzień 7

Spa dla włosów
Ostatni dzień to najwyższy czas na coś wyjątkowego dla Twoich pasm, czyli SPA.
Potrzebujesz: suszarkę, ręcznik, czepek, ulubioną maskę i chwilę czasu. Włosy
myjemy, odsączamy na ręczniku papierowym, gdyż wiemy już, co jest dla nich dobre.
Nakładamy odżywkę lub maskę w większej ilości niż zwykle. Następnie wkładamy
czepek, zawijamy w ciepły ręcznik i wygodnie siadamy. SPA włosowe można śmiało
połączyć ze SPA dla skóry. Wtedy mamy dwie pieczenie na jednym ogniu!

Gratuluję!

Udało Ci się zakończyć wyzwanie!
Twoje włosy wyglądają jak wprost od fryzjera! A jeśli wprowadzisz te
nawyki na stałe dajemy 100% gwarancji, że kondycja i wygląd Twoich
pasm jeszcze się polepszy!
Jesteśmy super ciekawi Twoich efektów! Daj nam koniecznie znać!
Jesteśmy ciekawi, co sprawiło Ci największą trudność, co Cię zaskoczyło
i co było najfajniejsze, a może było coś, co robiłaś dopiero pierwszy raz.

