
Sprawdź, jakie masz włosy i skomponuj niezbędnik pielęgnacyjny!

Jak określić porowatość
włosów?

https://www.hairstore.pl/


 

Pielęgnacja skrojona na miarę? To właśnie lubimy! To oczywiste, że najlepiej
wyglądasz w sukience, którą ktoś specjalnie dla Ciebie uszył, wcześniej zbierając
miary. Podobnie jest z pielęgnacją włosów. Jeśli dostosujesz ją do potrzeb
swoich włosów, przyniesie najlepsze rezultaty. I tak, jak krawiec dokładnie
mierzy swojego klienta przed uszyciem pięknej sukienki, tak samo Ty musisz
„zebrać miary” ze swoich włosów. I właśnie w tym Ci pomożemy, a dodatkowo
ułatwimy „uszycie” idealnej pielęgnacji dla Twoich włosów.
 
Zaczniemy od poznania włosów i wykonania testu na porowatość. Potem
poznamy specyfikę poszczególnych typów włosów i kosmetyki, które doskonale
sprawdzą się w codziennej pielęgnacji. Miłej lektury! I pięknych włosów
oczywiście.

Najprościej mówiąc, porowatość włosów to ich
struktura. Podstawowym kryterium jest sposób

ułożenia łusek włosów. To z kolei wpływa na to, jak
włosy wyglądają, jak się układają i jakiej pielęgnacji

potrzebują.
 
 

Przygotuj szklankę z wodą (letnią albo ciepłą). 
Wrzuć do szklanki pojedynczy włos. Pozostaw go tak na 5-10 minut.  

Sprawdź, co po tym czasie stało się z Twoim włosem.
Ten prosty test pozwoli Ci na określenie porowatości włosów.

 
 

Włos unosi się na
wodzie? Masz włosy

niskoporowate.
 

Włos zanurzony jest
tylko trochę?  To

 włosy średnioporowate.
 

Włos znajduje się na
dnie? Masz włosy
wysokoporowate.

 
 
 
 
 
 
 

TEST NA POROWATOŚĆ WŁOSÓW

Możesz też wziąć między palce kilka włosów i przeciągnąć po nich od nasady po końcówki. 
 

Jeśli wyczujesz, że włosy są mocno chropowate, szorstkie – masz włosy wysokoporowate.
Analogicznie włosy niskoporowate są w dotyku miękkie i gładkie.

 

CO TO JEST POROWATOŚĆ
WŁOSÓW?

Wpływ na to ma fakt, ile wodywchłonął włos!
 



Włosy niskoporowate
 
 
 
 
 
 

Łuski tych włosów przylegają do siebie, więc kosmyki
są gładkie i lśniące. Takie włosy są śliskie, lejące.
Trudno je wystylizować, bo szybko wracają do
pierwotnej formy. Uważaj, bo możesz je łatwo
obciążyć. Włosy niskoporowate długo schną, mogą
być oklapnięte. Dla takich włosów najlepsze są
kosmetyki lekkie, delikatne.

Skoro określiłaś już, jakie masz włosy, czas je bliżej poznać. Przygotowaliśmy dla
Ciebie charakterystykę włosów ze względu na ich porowatość. A do tego

dorzuciliśmy zestaw kosmetyków idealnych do ich pielęgnacji.
 

Anwen, maska do włosów o niskiej

porowatości, Kokos i glinka, 200ml
 

 
 

 
 

Anwen, odżywka do włosów o różnej porowatości,

Nawilżający Bez, 100ml 
 

 

Anwen, masło murumuru, 40ml

 
 

WŁOSY POD LUPĄ

Moje włosy są śliskie i trochę
trudno je wystylizować.

Pssst...Kliknij w produkt, 

a przeniesiemy Cię na

stronę Hairstore!

Anwen Happy Ends, serum do

zabezpieczania końcówek włosów, 15ml

https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-niskiej-porowatosci-kokos-i-glinka-200ml-p14827.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-roznej-porowatosci-nawilzajacy-bez-100ml-p18636.html
https://www.hairstore.pl/anwen-happy-ends-serum-do-zabezpieczania-koncowek-wlosow-15ml-p18397.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maslo-murumuru-40ml-p19199.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-niskiej-porowatosci-kokos-i-glinka-200ml-p14827.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-roznej-porowatosci-nawilzajacy-bez-100ml-p18636.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maslo-murumuru-40ml-p19199.html
https://www.hairstore.pl/anwen-happy-ends-serum-do-zabezpieczania-koncowek-wlosow-15ml-p18397.html


Włosy wysokoporowate
 
 
 
 
 

To szorstkie, mocno zniszczone włosy. Łuski są
bardzo rozchylone. Takie włosy są
niezdyscyplinowane, płaczą się, mają rozdwojone
końcówki. Szybko schną, dobrze chłoną wodę, ale też
szybko ją tracą. Pasma są matowe i często sztywne. 
W pielęgnacji skup się na odżywianiu i odbudowie.
 

Anwen, odżywka do włosów o wysokiej porowatości,

Emolientowa Róża, 100ml

 
 

 

Anwen Shake Your Hair, suplement diety dla zdrowych

włosów, 360g
 

 

Anwen, maska do włosów o wysokiej porowatości, Kiełki

pszenicy i kakao, 200ml 

Anwen, odżywka do włosów o wysokiej porowatości,

Proteinowa Orchidea, 100ml

Moje włosy potrzebują
odżywienia i odbudowy!

https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-emolientowa-roza-100ml-p18641.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-proteinowa-orchidea-100ml-p18642.html
https://www.hairstore.pl/anwen-shake-your-hair-suplement-diety-dla-zdrowych-wlosow-360g-p21629.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-kielki-pszenicy-i-kakao-200ml-p14829.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-emolientowa-roza-100ml-p18641.html
https://www.hairstore.pl/anwen-shake-your-hair-suplement-diety-dla-zdrowych-wlosow-360g-p21629.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-kielki-pszenicy-i-kakao-200ml-p14829.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-wysokiej-porowatosci-proteinowa-orchidea-100ml-p18642.html


Włosy średnioporowate
 
 
 
 

Łuski włosów są delikatnie rozchylone. Takie włosy
nie sprawiają wielu problemów. Łatwo je
wystylizować. Mogą mieć tendencję do puszenia się,
niekiedy plączą się. W pielęgnacji skup się na
dostarczaniu protein, emolientów i humektantów
oraz na ochronie włosów przed zniszczeniami. 
 
 

Moje włosy trochę puszą się i plączą.

Anwen, wegańska odżywka do włosów o średniej

porowatości, Zielona Herbata, 100ml

Anwen, maska do włosów o średniej porowatości,

Winogrona i keratyna, 200ml

Anwen, odżywka do włosów o średniej porowatości,

Proteinowa Magnolia, 100ml

Anwen, odżywka do włosów o różnej porowatości,

Nawilżający Bez, 100ml

https://www.hairstore.pl/anwen-weganska-odzywka-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-zielona-herbata-100ml-p18640.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-winogrona-i-keratyna-200ml-p14828.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-proteinowa-magnolia-100ml-p18639.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-roznej-porowatosci-nawilzajacy-bez-100ml-p18636.html
https://www.hairstore.pl/anwen-weganska-odzywka-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-zielona-herbata-100ml-p18640.html
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-winogrona-i-keratyna-200ml-p14828.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-proteinowa-magnolia-100ml-p18639.html
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-o-roznej-porowatosci-nawilzajacy-bez-100ml-p18636.html


Oleje do włosów średnioporowatych:
powinny mieć średnie cząstki i być bogate
w kwasy jednonienasycone. Ich zadaniem
jest odbudować strukturę włosów 
i wygładzić je.
 

Oleje do włosów wysokoporowatych:
są idealnymi kosmetykami dla tego typu pasm.
Ich zadaniem jest odżywienie kosmyków 
i ochrona przez zniszczeniami.
 

Szukasz więcej produktów do pielęgnacji włosów?  Zapraszamy do Hairstore.
Mamy dla Ciebie bogatą ofertę i ciekawe promocje.

 
 
 

Słyszałaś o olejowaniu włosów? To doskonały sposób na pielęgnację włosów,
poprawę ich wyglądu i kondycji. Musisz tylko pamiętać, żeby do olejowania użyć

odpowiedniego olejku. 

Oleje dla włosów niskoporowatych: powinny być
lekkie, o małych cząsteczkach. Dzięki temu
wnikną w strukturę włosa, a nie osiądą na ich
powierzchni.
 

SPRAWDŹ TO! OLEJE DO WŁOSÓW

W pielęgnacji włosów

niskoporowatych sprawdzi się

olej brokułowy, płynne serum

z naturalnymi olejkami lub

olej z nasion baobabu.

Do włosów

wysokoporowatych

polecamy: olej z nasion

wiesiołka, marakuja lub

 z pestek czarnego bzu.

Włosy średnioporowate?
Wypróbuj olej mango,

pracaxi lub z pestek moreli.

PS. Kliknij w produkt, a przeniesiemy Cię na stronę Hairstore.

https://www.hairstore.pl/
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-brokulowy-30ml-p19200.html
https://www.hairstore.pl/anwen-happy-ends-plynne-serum-do-zabezpieczania-koncowek-wlosow-20ml-p21217.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-z-nasion-baobabu-30ml-p19202.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-z-nasion-wiesiolka-30ml-p19204.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-z-pestek-czarnego-bzu-30ml-p19203.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-marakuja-dla-wlosow-wysokoporowatych-50ml-p21630.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-mango-dla-wlosow-srednioporowatych-50ml-p21631.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-z-pestek-moreli-30ml-p21628.html
https://www.hairstore.pl/anwen-olej-pracaxi-30ml-p19201.html

