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Co lato robi z włosami?
Jesz kilogramy lodów i zagryzasz je goframi z owocami. 
Pijesz hektolitry najróżniejszych lemoniad. Opalasz się. 
Eksplorujesz świat.

Tak, lato jest cudownym czasem. Jednak niekoniecznie dla Twoich 
włosów.

Niewłaściwa pielęgnacja, brak ochrony słonecznej, trudne warunki 
atmosferyczne – to wszystko negatywnie wpływa na kondycję 
włosów i niestety sprawia, że po lecie zamiast miękkich i lśniących 
pukli mamy na głowie siano i smętne, matowe strąki.
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W lato włosy są narażone
na dodatkowe zniszczenia:
• Działanie promieniowania słonecznego powoduje 
otwieranie się łusek, a gdy promienie UV docierają do kory 
włosa, uszkadzają jego strukturę.

• Kontakt ze słoną albo chlorowaną wodą potęguje to 
zagrożenie. Optymalne pH dla włosów to 4.5-5.5. Zgadnij, 
jakie pH ma słona woda? Aż 7! I dlatego słona, morska woda 
niszczy włosy i sprawia, że są matowe i takie jakby szorstkie, 
tępe. Podobnie dla włosów niebezpieczna jest woda 
chlorowana.

•  Kwestia częstszego kontaktu włosów z wodą jest 
również ważna. Gdy suszymy je na słońcu, to szkodliwy 
wpływ promieni jest ogromny. Dzieje się tak, ponieważ krople 
wody na naszych włosach działają jak soczewka, która 
przyciąga do siebie promienie UV.

• Najbardziej na szkodliwe działanie promieniowania 
słonecznego są podatne włosy po koloryzacji, których 
struktura pozbawiona została naturalnej warstwy lipidowej.
 
• Podobnie naturalnie jasne włosy wykazują większą 
podatność na promienie UV.
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Efekt?
Pasma są osłabione, matowe, szorstkie, sianowate. A do tego na 
początku jesieni zaczynają nadmiernie wypadać - problem ten 
jest pokłosiem niewłaściwej pielęgnacji w lato, chociaż nie 
zawsze go z tym wiążemy.

Sezonowe wypadanie włosów nie jest wcale 
nowym zjawiskiem, choć często nie wiążemy 
ze sobą tego, jak postępowaliśmy z włosami 
w lato z ich pogarszającą się kondycją 
na jesień.

Co zrobić? 
Już na początku września wdrożyć plan naprawczy!

Przygotowaliśmy dla Ciebie
prosty plan pielęgnacyjny, który szybko
uratuje włosy zmęczone latem.

- nieodpowiednia dieta (też preferujemy 
“dietę lodową”, jednak na włosy nie wpływa 
ona dobrze)

Wykaz letnich grzeszków włosowych:

- brak noszenia kapeluszy i chust
- suszenie włosów na słońcu
- niestosowanie kosmetyków do włosów 
z ochroną UV
- chodzenie w rozpuszczonych włosach
- złe fryzury (ciasne upięcia, mocno 
związane włosy, używanie ozdób 
łamiących pasma i podrażniających skalp)



Plan pielęgnacyjny dla Twoich włosów
Zadbaj o swoje włosy już dzisiaj i nie czekaj do jesieni, aż zaczną 
nadmiernie wypadać. Przygotowaliśmy prosty plan - wdrażaj go 
krok po kroku, a szybko opanujesz tę ratunkową rutynę 
pielęgnacyjną.

1. Po każdym myciu odżywka 
z emolientami.

2. Raz na tydzień odżywka 
z keratyną.

3. Raz w tygodniu maska 
regenerująca.

4. Przed wyjściem: 
nabłyszczenie i odżywienie 
włosów.

5. Zamiast farbować ożyw kolor 
bezpiecznie.

PLAN PIELĘGNACYJNY
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Za każdym razem po umyciu włosów szamponem, sięgnij po 
odżywkę do suchych włosów z emolientami. W składzie 
szukaj olejków, maseł, silikonów, alkoholi tłuszczowych (np. 
Cetearyl Alcohol).

Jak to działa? 
Emolienty tworzą na pasmach tzw. warstwę okluzyjną. To 
taka otoczka, która chroni włosy przed utratą wilgoci, a 
ponadto wygładza je i nabłyszcza. W efekcie pasma są 
gładsze, łatwiej je rozczesać i lepiej się układają.

1. Odżywka emolientowa po każdym myciu

Anwen, odżywka 
do włosów 
wysokoporowatych, 
Emolientowa Róża, 200ml

KUPUJĘ

Anwen, odżywka
do włosów 
średnioporowatych, 
Emolientowy Irys, 200ml

KUPUJĘ

Biolage Keratindose, 
spray wygładzający do 
włosów zniszczonych, 
200ml

KUPUJĘ
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https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-wysokoporowatych-emolientowa-roza-200ml-p17813.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/anwen-odzywka-do-wlosow-srednioporowatych-emolientowy-irys-200ml-p17811.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/biolage-keratindose-spray-wygladzajacy-do-wlosow-zniszczonych-200ml-p4602.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/


InSight Anti Frizz, odżywka 
nawilżająca przeciw puszeniu, 
400ml

KUPUJĘ

Kerastase Discipline Fluidealiste, 
wygładzający balsam, włosy 
cienkie i uwrażliwione, 200ml

KUPUJĘ

Goldwell Dualsenses Just 
Smooth, odżywka ujarzmiająca, 
200ml

KUPUJĘ

Wella Invigo Nutri-Enrich, 
krem wygładzający, 
150ml

KUPUJĘ
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https://www.hairstore.pl/insight-anti-frizz-odzywka-nawilzajaca-przeciw-puszeniu-400ml-p14421.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/goldwell-dualsenses-just-smooth-odzywka-ujarzmiajaca-200ml-p14935.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/kerastase-discipline-fluidealiste-wygladzajacy-balsam-wlosy-cienkie-i-uwrazliwione-200ml-p5745.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/wella-invigo-nutri-enrich-krem-wygladzajacy-150ml-p17810.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/


2. Odżywka z keratyną raz na tydzień

Mniej więcej co 3-4 mycia sięgnij po odżywkę z keratyną. Keratyna 
uzupełni ubytki we włosach. Dzięki temu pasma nie będą się 
puszyć, nie będą suche i matowe.

Keratyna działa regenerująco, dodatkowo wygładza włosy 
i wzmacnia je. Nie powinno się jej jednak w dużym stężeniu 
stosować codziennie, ponieważ może dojść do przeproteinowania 
włosów. Wtedy pasma po prostu zaczną się jeszcze mocniej puszyć, 
a przecież nie o to chodziło.

To właśnie dlatego odżywkę do włosów z keratyną warto stosować 
raz w tygodniu, nie za często, ale regularnie.

Indola Repair, 
keratyna do włosów, 
kuracja, 300ml

KUPUJĘ

CHI Keratin Mist, 
keratyna do włosów
w mgiełce, 355ml

KUPUJĘ

Wella SP Luxe Oil, 
esencja keratynowa 
Keratin Boost, 100ml

KUPUJĘ
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https://www.hairstore.pl/indola-repair-keratyna-do-wlosow-kuracja-300ml-p15569.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/chi-keratin-mist-keratyna-do-wlosow-w-mgielce-355ml-p1512.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/wella-sp-luxe-oil-esencja-keratynowa-keratin-boost-100ml-p4908.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/


Inebrya Keratin, maska 
restrukturyzująca z keratyną, 
500ml

KUPUJĘ

Schwarzkopf BC Smooth Perfect, 
keratynowa maska wygładzająca, 
200ml

KUPUJĘ

Fanola Keraterm, 
maska keratynowa, 
300ml

KUPUJĘ

Anwen, maska do włosów 
o średniej porowatości, 
Winogrona i keratyna, 180ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/inebrya-keratin-maska-restrukturyzujaca-z-keratyna-500ml-p3226.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/fanola-keraterm-maska-keratynowa-300ml-p16143.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-bc-smooth-perfect-keratynowa-maska-wygladzajaca-200ml-p16915.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/anwen-maska-do-wlosow-o-sredniej-porowatosci-winogrona-i-keratyna-180ml-p22800.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/keratynowa-odbudowa-wlosow-po-lecie/


3. Maska regenerująca raz na tydzień

Kerastase Resistance, maska 
do włosów bardzo 
zniszczonych, 200ml

KUPUJĘ

Matrix So Long Damage, maska 
do włosów zniszczonych, 
150ml

KUPUJĘ

Dla dodatkowego wzmocnienia włosów zmęczonych 
latem stosuj 1-2 razy w tygodniu maskę silnie 
regenerującą. Maska wnika w głąb włosa i tam 
naprawia ubytki. 

O ile odżywka poprawia wygląd włosów i sprawia, 
że są przyjemne w dotyku, ponadto ułatwia ich 
rozczesywanie (czyli podczas czesania nie szarpiesz 
i nie wyrywasz włosów), o tyle maska rozwiązuje 
problemy od wewnątrz.

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/kerastase-resistance-maska-do-wlosow-bardzo-zniszczonych-200ml-p3270.html
https://www.hairstore.pl/matrix-so-long-damage-maska-do-wlosow-zniszczonych-150ml-p8404.html


Alfaparf Semi di Lino 
Reconstruction, maska 
regenerująca do włosów 
zniszczonych, 200ml

KUPUJĘ

Olaplex Bond Intense 
Moisture Mask No. 8, 
maska regenerująca 4w1, 
100ml

KUPUJĘ

InSight Damaged Hair, 
maska odbudowująca, 
500ml

KUPUJĘ

Alfaparf IL Salone Supreme, 
maska do włosów suchych
i zniszczonych, 500ml

KUPUJĘ

CHI Luxury, 
rewitalizująca maska, 
147ml

KUPUJĘ

Indola Repair, maska 
regenerująca, 
200ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/alfaparf-semi-di-lino-reconstruction-maska-regenerujaca-do-wlosow-zniszczonych-200ml-p16800.html
https://www.hairstore.pl/olaplex-bond-intense-moisture-mask-no-8-maska-regenerujaca-4w1-100ml-p27371.html
https://www.hairstore.pl/insight-damaged-hair-maska-odbudowujaca-500ml-p14403.html
https://www.hairstore.pl/alfaparf-il-salone-supreme-maska-do-wlosow-suchych-i-zniszczonych-500ml-p7652.html
https://www.hairstore.pl/chi-luxury-rewitalizujaca-maska-147ml-p15923.html
https://www.hairstore.pl/indola-repair-maska-regenerujaca-200ml-p21299.html


4. Przed wyjściem: nabłyszczenie 
i odżywienie włosów

Mamy też dla Ciebie kilka prostych trików do zastosowania przed 
wyjściem. Regeneracja włosów zniszczonych latem będzie nieco 
trwać, a wiadomo, że czasami chcemy wyglądać cudownie 
natychmiast.

Ważne, żeby stylizacją nie obciążyć dodatkowo włosów. Przecież 
nie chcesz zniweczyć rezultatów świadomej pielęgnacji ratunkowej.

Dla nabłyszczenia włosów:
• Stosuj mgiełki nabłyszczające. To szybki i bezpieczny 
sposób, żeby dodać włosom blasku.
• Wypróbuj maseczkę z olejkiem rycynowym.
• A może skusisz się na płukankę piwną?

Maseczka z olejkiem rycynowym

1. Połącz 1 łyżkę oleju 
rycynowego, 3 łyżki 
nafty kosmetycznej, 
żółtko i 1 łyżkę soku 
z cytryny. 

2. Miksturę nakładaj na wilgotne 
włosy. Owiń głowę folią 
spożywczą i ręcznikiem
(składniki aktywne lepiej wchłoną 
się pod wpływem ciepła). 

3. Pozostaw miksturę
na włosach 
na 20 minut, potem 
dokładnie spłucz.

https://www.hairstore.pl


Płukanka z piwem

Wystarczy 2 szklanki piwa (zwykłego, 
nie tego smakowego) połączyć
 z 1 szklanką wody i 1 łyżką octu 
jabłkowego. 

Włosy spłukujemy piwem po 
umyciu, na sam koniec rytuału 
pielęgnacji. Nie spłukujemy.

Schwarzkopf OSIS+ 
Sparkler, spray 
nabłyszczający, 300ml

KUPUJĘ

CHI Shine Infusion, 
nabłyszczacz odżywiający 
włosy, 150ml

KUPUJĘ

Londa Spark Up, 
nabłyszczacz
 w sprayu, 200ml

KUPUJĘ
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https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-osis-sparkler-spray-nablyszczajacy-300ml-p3624.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/chi-shine-infusion-nablyszczacz-odzywiajacy-wlosy-150ml-p1536.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/londa-spark-up-nablyszczacz-w-sprayu-200ml-p10570.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/


CeCe Kreativ Finish, Ultra 
Gloss Spray, ultra 
nabłyszczający spray, 300ml

KUPUJĘ

Fanola Styling Tools, 
płynne kryształki 
nabłyszczające, 100ml

KUPUJĘ

CHI Royal Rapid Shine, 
lekki spray 
nabłyszczający, 150g

KUPUJĘ

Inebrya Style-In Crystal 
Beauty, nabłyszczający fluid 
do włosów, 100ml

KUPUJĘ

Orofluido, Super Shine 
Light Spray, nabłyszczacz, 
55ml

KUPUJĘ

Alfaparf Style Stories, 
lakier nabłyszczający, 
500ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/cece-kreativ-finish-ultra-gloss-spray-ultra-nablyszczajacy-spray-300ml-p12053.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/fanola-styling-tools-plynne-krysztalki-nablyszczajace-100ml-p16968.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/chi-royal-rapid-shine-lekki-spray-nablyszczajacy-150g-p3745.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/inebrya-style-in-crystal-beauty-nablyszczajacy-fluid-do-wlosow-100ml-p10808.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/orofluido-super-shine-light-spray-nablyszczacz-55ml-p4652.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/alfaparf-style-stories-lakier-nablyszczajacy-500ml-p16435.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/


5. Zamiast farbować
ożyw kolor bezpiecznie

To nic dziwnego, że po lecie kolor potrzebuje odświeżenia. 
Kluczowe jednak okazuje się właśnie odświeżenie, a nie 
farbowanie. Warto najpierw zregenerować włosy, zanim 
sięgniemy po permanentną farbę do włosów. A odrosty ukryć 
innymi sposobami.

Zdecydowanie lepiej jest dać odpocząć włosom po 
wakacjach, a koloryzację trwałą przełożyć na późniejszy 
termin.

• Zamiast farbować włosy, odśwież kolor. 
Sięgnij po maski i odżywki z pigmentami.

• Odrosty ukryj specjalnymi retuszerami. 
Taki retuszer – w formie pudru, pianki czy sprayu – 

utrzymuje się na włosach do kolejnego mycia. 
Nakładanie tego typu produktów jest bardzo proste. 

Wystarczy aplikować kosmetyki bezpośrednio
na włosy przy nasadzie głowy, pokrywając odrost. 
Kolor wybieramy najbardziej zbliżony do naszego.

• Wypróbuj płukanki koloryzujące
i szampony. 
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Szampony koloryzujące mają delikatne formuły, nie zawierają 
amoniaku (w odróżnieniu od wielu farb do włosów) i szybko 
poradzą sobie z problemem spłowiałych włosów. To taki etap 
przejściowy przed ponownym zafarbowaniem włosów.

Szampony koloryzujące

Możesz też samodzielnie przygotować szampon koloryzujący.

1. Do ulubionego 
szamponu dodaj 
niewielką ilość 
specjalnego pigmentu.

2. Zemulguj szampon 
na wilgotnych włosach
i pozostaw na 2-3 minuty. 
Lepiej nałóż rękawiczki, żeby
nie zafarbować rąk.

3. Spłucz włosy.

Zamiast do szamponu, pigment możesz dodać do maski
albo odżywki i postępować w podobny sposób.

Przed użyciem pigmentu koloru, warto wykonać próbę uczuleniową. 
Pigmenty mają skoncentrowane formuły, stąd zachęcam
do zachowania ostrożności.

Wella Insta Recharge, korektor 
odrostów w pudrze, jasny brąz, 2.1g

KUPUJĘ

Lisap Foamy Up, pianka 
koloryzująca, 200ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/wella-insta-recharge-korektor-odrostow-w-pudrze-jasny-braz-21g-p22919.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/lisap-foamy-up-pianka-koloryzujaca-200ml-p17342.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/


Indola Profession, pianka 
koloryzująca do włosów, 
200ml

KUPUJĘ

Indola Color Blaster, 
odżywka koloryzująca, 
300ml

KUPUJĘ

Schwarzkopf Igora Expert 
Mousse, pianka koloryzująca, 
100ml

KUPUJĘ

Inebrya Kromask, maska 
odświeżająca kolor,
300ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/indola-profession-pianka-koloryzujaca-do-wlosow-200ml-p3272.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-igora-expert-mousse-pianka-koloryzujaca-100ml-p3774.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/indola-color-blaster-odzywka-koloryzujaca-300ml-p17927.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/inebrya-kromask-maska-odswiezajaca-kolor-300ml-p1852.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/


Nook Kromatic, odżywka 
koloryzująca,
250ml

KUPUJĘ

OWay Hmelt, maska 
z pigmentami nadająca refleksy, 
125ml

KUPUJĘ

Revlon Nutri Color Filters, maska 
koloryzująca bez amoniaku,
tuba 100ml

KUPUJĘ

Alter Ego Passion Color Mask, 
maska koloryzująca z olejkiem, 
50ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/nook-kromatic-odzywka-koloryzujaca-250ml-p16476.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/revlon-nutri-color-filters-maska-koloryzujaca-bez-amoniaku-tuba-100ml-p5883.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/oway-hmelt-maska-z-pigmentami-nadajaca-refleksy-125ml-p22352.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/
https://www.hairstore.pl/alter-ego-passion-color-mask-maska-koloryzujaca-z-olejkiem-50ml-p22649.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/czym-farbowac-wlosy-po-lecie/


Może Cię zainteresować
Głód wiedzy nie został zaspokojony? 

Zajrzyj na hairblog.pl w poszukiwaniu porad, przepisów 
na domowe kosmetyki, recenzji i trendów. 

Ranking masek do włosów zniszczonych – TOP 10

Ekspresowa porada: odżywcze kuracje dla włosów zmęczonych latem

Ekspresowa porada: Jak dbać o włosy w nocy?

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/blog/najlepsze-maski-do-wlosow-zniszczonych/
https://www.hairstore.pl/blog/odzywcze-kuracje-do-wlosow/
https://www.hairstore.pl/blog/ekspresowa-porada-jak-dbac-o-wlosy-w-nocy/



