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WYPADANIE WŁOSÓW?
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Włos do włosa, aż zbierze się... kępka? 
 

Martwisz się, bo coraz więcej włosów zostaje na szczotce? 
 

Nie zamiataj tego problemu pod dywan, tylko podejmij wyzwanie.
Dowiedz się, dlaczego włosy mogą wypadać w wieku młodzieńczym 

i jak rozwiązać ten problem.
 

Pierwsze zmiany leżą po Twojej stronie. Dobre nawyki i właściwa
pielęgnacja to klucz do sukcesu. Dodajmy do tego odpowiednie

kosmetyki i mamy równanie na zdrowe, mocne włosy.

To całkiem normalne, że włosy wypadają. Codziennie człowiek
traci około 100 włosów wskutek procesów fizjologicznych
zachodzących w organizmie. 
 

 
 
 
 

Włosy nie są wieczne – mówimy o cyklu życia włosa. Włos żyje od
2 do 6 lat. W tym czasie wzrasta, rośnie, zaś na końcu wypada,
nawet podczas mycia czy czesania.

 
 
 
 
 

Czy wiesz, że tylko 5% Twoich włosów znajduje się w fazie
spoczynku? Na miejsce tych, które wypadną, rosną kolejne,
dlatego na co dzień nie zauważasz tego naturalnego procesu.
Jeśli włosów wypada znacznie więcej niż 100 dziennie, a do tego
nowe nie rosną tak szybko, czupryna się przerzedza i zaczynają
być widoczne problemy z łysieniem, nawet w wieku młodzieńczym.
 
 
 
 
 
 

88% kobiet
doświadcza
utraty włosów,
40% w wieku
poniżej 35 lat
 
 

Włos pod lupą



Przyjmowanie pewnych leków (m.in. beta blokery,
leki cytostatyczne, przeciwzakrzepowe,
przeciwtarczycowe, retinoidy i preparaty
obniżające poziom cholesterolu)
Palenie papierosów
Zła dieta (brak ważnych składników odżywczych,
dieta monotonna i uboga, ale też zbyt duża podaż
witaminy A)
Poród (2-3 miesiące po porodzie może dojść do
utraty nawet 30% włosów, ale spokojnie, to
naturalny proces i w końcu ustaje)
Nieodpowiednia pielęgnacja (np. szarpanie włosów
podczas szczotkowania, tarcie podczas mycia,
częste farbowanie)
Geny    
Zaburzona gospodarka hormonalna
Niedokładne oczyszczanie włosów
Łupież
Stres 

 
 
 
 
 
 

Przyczyn jest bardzo dużo, niektóre wynikają z chorób,
przyjmowanych leków czy są uwarunkowane genetycznie. Co jeszcze
może powodować wypadanie włosów również w wieku młodzieńczym?

Dlaczego włosy wypadają?

Przyczyny wypadania włosów:

Jeśli czujesz, że problem jest bardzo poważny, udaj się do trychologa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włosy mogą też wypadać przez stres. Ich wzmożone wypadanie pewnie
zauważysz po lecie. Słońce niszczy i osłabia pasma – sprawia, że są
przesuszone, łamliwe, matowe i zniszczone.

 

Trychologia
- dziedzina medycyny

zajmująca się
diagnozowaniem i

leczeniem dolegliwości
związanych z ludzkimi

włosami, w tym
wypadaniem

 



Żeby tracić mniej włosów, zacznij od codziennych czynności. Nawet
zmiana sposobu mycia włosów czy ich szczotkowania przyniesie

widoczne rezultaty. Przygotowaliśmy dla Ciebie wygodną instrukcję.
Z tymi wskazówkami to wyzwanie będzie proste.

Nie trzyj mocno włosów podczas mycia i w trakcie suszenia nie

pocieraj ich ręcznikiem. W ten sposób osłabiasz włosy. Podczas

mycia delikatnie masuj włosy. Do odsączania wody użyj papierowego

ręcznika albo kup suszarkę z jonizacją. 

 
Susz włosy niższą temperaturą, nie wybieraj tej najwyższej. Najlepiej

suszyć włosy za pomocą chłodnego nawiewu. Dbaj o włosy i postaraj

się je ochronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. W okresie

jesienno-zimowym noś czapki, a włosy chowaj pod szalikiem czy

kurtką. 

 
Do czesania używaj szczotki, która nie szarpie włosów podczas

rozplątywania. Wybierz szczotkę z naturalnym włosiem albo z

włosiem nylonowym – wtedy zadbaj o to, żeby kolce były zakończone

kulką. Nie chcemy przecież podrażnić dodatkowo skóry głowy. Nie

związuj mocno włosów. Nie noś wysoko kitek, nie rób mocno

zaplecionych warkoczy. Przy takich fryzurach włosy cały czas są

“naciągnięte”.

 
W słoneczne dni (szczególnie w lato czy na egzotycznych

wakacjach) nie zapominaj o ochronie przeciwsłonecznej włosów.

 

Co zrobić, gdy włosy wypadają?

Włosom nie pomaga za duża ilość środków do stylizacji.
Warto ograniczyć stosowanie tego typu kosmetyków. Jeśli
kupisz dobry lakier do włosów, nie będzie konieczności
rozpylenia na fryzurę połowy opakowania za jednym razem.
Włosy osłabia też farbowanie i rozjaśnianie.  

Jeśli chcesz zmienić kolor pasm, wybieraj profesjonalne
farby fryzjerskie, które nie niszczą mocno struktury
włosów. Pamiętaj o dokładnym oczyszczaniu skóry głowy.
Przydadzą się do tego peelingi do skóry głowy. Niwelują
one zanieczyszczenia i resztki po kosmetykach, poprawiają
mikrokrążenie, a dodatkowo pobudzają mieszki włosowe
do wzrostu.

Stylizacja

Pielęgnacja

Dieta

Cynk, miedź i krzem

·Beta-karoten (ale nie przesadź, pamiętaj, że nadmiar

witaminy A szkodzi włosom)

Pełnowartościowe białko

·Aminokwasy (znajdziesz je w płatkach owsianych,

otrębach i zarodkach.)

Zboża i warzywa strączkowe

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Zadbaj o to, żeby w diecie nie zabrakło:  żelaza (jajka,

mięso, kakao, morele, nasiona, śliwki), cynku (pomidory,

kapusta, natka pietruszki), witamin z grupy B, witaminy E.

Włosom nie służy dieta niskokaloryczna i wszelkie

monodiety (np. niskobiałkowe, bezmięsne). Tego nie

powinno zabraknąć w diecie dla zdrowych włosów: 

     
1.
2.

3.
4.

5.
6.

 
Zadbaj po prostu o to, żeby Twój talerz był kolorowy!

 



Czym pielęgnować włosy
wypadające i łamliwe?

W życiu każdej kobiety może nastąpić okres, kiedy włosy wypadają
bardziej - przecież powodów takiej sytuacji jest całe mnóstwo.

Wyjątkowe rozwiązanie problemu wypadających włosów dla kobiet 
w młodym wieku, niezależnie od ich trybu życia i rodzaju włosów, to

kosmetyki Kerastase Genesis.
 

Formuła o podwójnym działaniu zapobiega wypadaniu włosów w
związku z ich osłabieniem. Włosy są wzmocnione, spada ryzyko ich

wypadania. Pasma są mocne, lśniące i miękkie, optycznie jest ich
więcej.

 
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla swojego rodzaju włosów.

Przedstawiamy produkty z serii Kerastase Genesis.
 

Włosy: osłabione, łamliwe i tracące gęstość, cienkie,
przetłuszczające się.
 
Działanie: łagodnie oczyszcza, nawilża, wzmacnia, ogranicza
wypadanie spowodowane łamliwością, zwiększa odporność.

 

Kąpiel wzmacniająco-nawilżająca

Kąpiel wzmacniająco-odżywcza

Włosy: łamliwe, wypadające, pozbawione gęstości.
 
Działanie: delikatnie oczyszcza, wzmacnia, zmniejsza
łamliwość, odżywia suche włosy, łagodzi podrażnienia,
poprawia gęstość, zmniejsza wypadanie.

Kliknij 

w produkty

i przejdź do

sklepu!

https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kapiel-przeciw-utracie-gestosci-wlosow-250ml-p22194.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-wzbogacona-kapiel-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-250ml-p22195.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kapiel-przeciw-utracie-gestosci-wlosow-250ml-p22194.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-wzbogacona-kapiel-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-250ml-p22195.html


Odżywka przeciw utracie gęstości

Włosy: suche, łamliwe, osłabione, wypadające.
 
Działanie: nadaje uczucie lekkości włosów, chroni przed łamaniem,
odbudowuje, poprawia odporność, wygładza, wzmacnia, dodaje połysku.

Maska przeciw utracie gęstości

Włosy: suche, osłabione, łamliwe, wypadające.
 
Działanie: intensywnie odżywia, wzmacnia, ułatwia
rozczesywanie, pozostawia włosy miękkie i błyszczące.

Mleczko termiczne
 

Włosy: suche, wypadające, osłabione, poddawane stylizacji z użyciem
gorąca, puszące się.
 
Działanie: zapobiega utracie gęstości, chroni włosy podczas suszenia,
zmniejsza łamliwość włosów, zapewnia optymalne nawilżenie.
 

Formuła lekkiego płynu, termoochrona do 230°C

Serum przeciw utracie włosów

Włosy: osłabione, wypadające. 
 
Działanie: do codziennego stosowania, wzmacnia, zmniejsza wypadanie,
poprawia osadzenie mieszka włosowego w skórze głowy, łagodzi
podrażnienia, wzmacnia barierę ochronną, zapewnia doskonałe warunki
dla wzrostu nowych włosów.

https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-odzywka-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22198.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-intensywna-maska-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22200.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-mleczko-termiczne-zapobiegajace-utracie-gestosci-wlosow-150ml-p22197.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-odzywka-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22198.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-intensywna-maska-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22200.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-mleczko-termiczne-zapobiegajace-utracie-gestosci-wlosow-150ml-p22197.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-serum-przeciw-wypadaniu-wlosow-90ml-p22199.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-serum-przeciw-wypadaniu-wlosow-90ml-p22199.html


Włosy: wypadające.
 
Działanie: skutecznie ogranicza wypadanie włosów w okresach,
gdy następuje ono we wzmożonym stopniu, poprawia ich wygląd.
 

Znajdź zestaw idealny dla siebie

Kuracja dla włosów osłabionych

Włosy cienkie: delikatne, narażone na przerzedzanie się

Kąpiel 

odżywka 

mleczko
termiczne 

Serum

Kliknij 

w produkty

i przejdź do

sklepu!

w formie ampułek

https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kuracja-do-wlosow-oslabionych-i-wypadajacych-w-ampulkach-10x6ml-p22196.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-odzywka-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22198.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kapiel-przeciw-utracie-gestosci-wlosow-250ml-p22194.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-mleczko-termiczne-zapobiegajace-utracie-gestosci-wlosow-150ml-p22197.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-serum-przeciw-wypadaniu-wlosow-90ml-p22199.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kuracja-do-wlosow-oslabionych-i-wypadajacych-w-ampulkach-10x6ml-p22196.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-kapiel-przeciw-utracie-gestosci-wlosow-250ml-p22194.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-odzywka-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22198.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-mleczko-termiczne-zapobiegajace-utracie-gestosci-wlosow-150ml-p22197.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-serum-przeciw-wypadaniu-wlosow-90ml-p22199.html


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

 
 
 
 
 
 

Włosy grube: ze względu na swoją gęstość wymagają
specjalnej pielęgnacji

Kąpiel 

Maska

mleczko
termiczne 

Serum

Włosy suche, przetłuszczające się: potrzebują odpowiednich
składników, żeby być zdrowe, mocne i witalne

Kąpiel 

Maska

mleczko
termiczne 

Serum
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https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-wzbogacona-kapiel-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-250ml-p22195.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-mleczko-termiczne-zapobiegajace-utracie-gestosci-wlosow-150ml-p22197.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-intensywna-maska-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-200ml-p22200.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-serum-przeciw-wypadaniu-wlosow-90ml-p22199.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-wzbogacona-kapiel-zapobiegajaca-wypadaniu-wlosow-250ml-p22195.html
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