
Misja: długie włosy
ZAPUSZCZASZ WŁOSY? POZNAJ TE TRIKI!

w prezencie
PLANER 

WŁOSOMANIACZKI

https://www.hairstore.pl


Sprawdź, jak zadbać o włosy w dzień i w nocy, albo rosły 
mocne, gęste i zdrowe. Poznaj triki na przyspieszenie wzrostu 

włosów.

Na końcu poradnika znajdziesz swój własny 
PLANER WŁOSOMANIACZKI, który ułatwi

Ci zapuszczanie włosów.

https://www.hairstore.pl


Jak rosną włosy?
Średnio włosy rosną 0,35 milimetra dziennie, co daje nam około 
centymetra miesięcznie. W rzeczywistości jednak włosy nie rosną 
zgodnie z metrówką, a to oznacza, że zapuszczanie włosów może 
zająć więcej lub mniej czasu. Są pewne zasady, które sprawią, że 
pasma będą rosnąć szybciej.

Ciekawostką jest fakt, że najszybciej rosną nam włosy w okresie 
dzieciństwa (ok. 40 mm miesięcznie). 

Są jednak sposoby, które pomogą zapuścić włosy - poznasz je 
w tym e-booku. Podejmij wyzwanie i już dziś zacznij dbać
o pasma, a niedługo będziesz cieszyć się pięknymi, zdrowymi, 
lśniącymi i DŁUGIMI włosami.

Podejmij wyzwanie i zapuść włosy
Żeby było Ci łatwiej, podzieliliśmy wyzwanie na 4 etapy. Naucz 
się odpowiednio pielęgnować włosy, zadbaj o nie podczas snu. 
Zwróć uwagę na to, jak się czeszesz. 

Skomponuj kolorowy talerz dla zdrowych 
włosów. A na koniec sięgnij 
po kosmetyki, które mogą 
przyspieszyć porost włosów.

Powodzenia!

https://www.hairstore.pl


Krok 1: Oczyszczanie,
pielęgnacja, wzmocnienie
Zacznij dbać o swoje włosy już pod prysznicem. Skup się na 
3 najważniejszych zadaniach: oczyszczaniu, codziennej pielęgnacji 
i wzmocnieniu włosów. Dzięki temu pasma będą rosnąć zdrowe
i lśniące.

OCZYSZCZANIE

Dobierz szampon do potrzeb skóry głowy, a nie włosów. Zdrowa 
skóra głowy to podstawa, jeśli marzysz o długich puklach. Raz w 
tygodniu stosuj peeling do skóry głowy.
Problemy skóry głowy, jak łojotok, świąd czy łupież, mogą 
skutecznie zaburzyć wzrost włosa, a w konsekwencji oddalić cię 
od spełnienia marzeń o bujnej czuprynie.

      Podczas mycia włosów wykonuj kilkuminutowy masaż 
(wystarczą już dwie minuty). Dzięki temu poprawisz mikrokrążenie, 
a to z kolei przyspieszy wzrost włosów.
      Jeżeli skóra głowy jest problematyczna, stosuj odpowiednie 
kuracje. Żeby włosy były piękne, skóra głowy musi być zdrowa.
      Przynajmniej raz na miesiąc zastosuj peeling do skóry głowy. 
Dzięki temu odblokujesz mieszki włosowe, usuniesz wszelkie 
resztki kosmetyków i brud, pobudzisz włosy do wzrostu.

Chcesz wiedzieć więcej o peelingach? 
Kliknij i przeczytaj wywiad z ekspertem,
trychologiem Emilią Młodzianowską! 

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/


Bandi Tricho-Esthetic, 
peeling do skóry głowy, 
100ml

KUPUJĘ

InSight Rebalancing, 
peeling do skóry głowy, 
180ml

KUPUJĘ

Anwen Mint It Up, 
szampon peelingujący, 
200ml

KUPUJĘ

Fanola Pre-shampoo, żel 
peelingujący do skóry 
głowy, 150ml

KUPUJĘ

Alfaparf Scalp Rebalance, 
peeling skóry głowy, 
150ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/bandi-tricho-esthetic-peeling-do-skory-glowy-100ml-p9747.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/
https://www.hairstore.pl/insight-rebalancing-peeling-do-skory-glowy-180ml-p15933.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/
https://www.hairstore.pl/anwen-mint-it-up-szampon-peelingujacy-200ml-p16055.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/
https://www.hairstore.pl/fanola-pre-shampoo-zel-peelingujacy-do-skory-glowy-150ml-p16183.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/
https://www.hairstore.pl/alfaparf-scalp-rebalance-peeling-skory-glowy-150ml-p21388.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/peeling-skory-glowy-pytania-i-odpowiedzi/


PIELĘGNACJA

Żeby włosy mogły rosnąć długie i mocne, należy o nie zadbać na 
co dzień. Pamiętaj o podstawowych zasadach świadomej 
pielęgnacji włosów.

      Skomponuj swój zestaw pielęgnacyjny zgodnie z zasadami 
równowagi PEH.
      Dla przyspieszenia wzrostu włosów stosuj wcierki i kuracje 
zagęszczające włosy.
      Pamiętaj o ochronie końcówek, szczególnie jesienią i zimą. 
Świetnie sprawdzą się masełka i sera zabezpieczające.
      Zawsze przy suszeniu czy stylizacji włosów stosuj kosmetyki 
termoochronne, które zapobiegną uszkodzeniom mechanicznym 
włosów.
      Masuj skórę głowy regularnie dla pobudzenia mieszków 
włosowych - opuszkami palców albo szczotką do masażu. 
Świetnie sprawdzi się też twardsza szczotka z włosiem dzika.
      Regularnie podcinaj końcówki, mniej więcej co 2-3 miesiące. 
Ze zniszczonych i rozdwojonych końcówek ucieka woda.

Co kryje się za tajemniczym skrótem PEH? Chodzi o proteiny, 
emolienty i humektanty. Są to substancje, które znajdziemy 
w kosmetykach do włosów, np. w odżywkach. W skrócie można 
powiedzieć, że w celu zachowania włosów w zdrowiu i dobrej 
kondycji, trzeba im dostarczyć w odpowiedniej proporcji właśnie tych 
trzech substancji. W odpowiedniej to znaczy: nie za dużo, nie za mało.

Chcesz wiedzieć więcej
o równowadze PEH?
Kliknij i odwiedź hairblog.pl!

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/blog/rownowaga-peh-wlosow-jak-osiagnac/


A jaka to proporcja? Wszystko zależy od typu włosów. Dlatego 
testuj, próbuj, obserwuj. Metodą prób i błędów w końcu ustalisz, 
co jest najlepsze dla Twoich włosów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągawkę. Dzięki niej bez problemu 
rozszyfrujesz składy kosmetyków i znajdziesz te, których 
potrzebują Twoje włosy.

PROTEINY EMOLIENTY HUMEKTANTY

Zwierzęce
· Albumen
· Amino Acids
· Casein
· Collagen
· Elastin
· Hydrolyzed Collagen
· Hydrolyzed Egg Protein
· Hydrolyzed Elastin
· Hydrolyzed Keratin
· Hydrolyzed Milk Protein
· Hydrolyzed Silk

Roślinne
· Hydrolyzed Corn Protein
· Hydrolyzed Oat Protein
· Hydrolyzed Soy Protein
· Hydrolyzed Wheat Protein

Oleje i masła
· ... Butter
· ... Oil

Alkohole 
tłuszczowe
· Cetearyl Alcohol
· Cetyl Alcohol
· Myristyl Alcohol
· Stearyl Alcohol

Silikony
· Amodimethicone
· Dimethicone
· Dimethiconol
· Polyquaternium-...
· Quaternium-...

Mocne emolienty
· Lanolin
· Paraffin
· Paraffinum Liquidum/
  Mineral Oil
· ... Wax

· Allantoin
· Algae Extract
· Aloe Barbadensis Leaf 
Juice/Extract
· Betaine
· Dipotassium
· Dipotassium Glycyrrhizate 
Extract
· Fructose
· Glycerin
· Honey/Mel
· Hyaluronic Acid
· Lecithin
· Mannitol
· Niacynamide
· Panthenol
· Sucrose
· Sodium Hyaluronate
· Sodium PCA
· Sorbitol
· Trehalose
· Urea

https://www.hairstore.pl


WZMOCNIENIE

Gdy zapuszczasz włosy, najgorsze, co może się przytrafić, to ich 
osłabienie. Zniszczone włosy często trzeba ściąć. Żeby tego 
uniknąć, dbaj o pasma świadomie każdego dnia.

      Stosuj kosmetyki wzmacniające łodygę włosa, np. z biotyną.
      Pomocne okażą się zestawy kosmetyków do włosów długich.
      Serum do włosów to Twoje must have. Wzrost włosa przyspieszą 
ampułki.
      Porozmawiaj z koleżankami i wypróbujcie domowe kuracje
do włosów.

Przede wszystkim kosmetyki do włosów długich i zapuszczanych 
dostarczają składników wzmacniających i nawilżających. Ponadto 
hamują nadmierne wypadanie włosów, wzmacniają mieszki 
włosowe. Powinny też ułatwiać ich układanie i rozczesywanie.

Domowe maseczki na włosy to świetna zabawa!
Poniżej kilka podpowiedzi:

aloes wzmacnia 
włosy

jogurt naturalny zapewni 
nawilżenie i zadziała 
przeciwłupieżowo

dzięki olejowi kokosowemu 
włosy będą lśniące i gładkie

drożdże odżywią włosy
 i zahamują ich 

wypadanie 

olej sezamowy to 
naturalny filtr UV 

i sposób na zatrzymanie 
starzenia włosów

https://www.hairstore.pl


Loreal Pro Longer, zestaw 
do długich włosów, 
300ml + 200ml

Bioelixire, zestaw przeciw 
wypadaniu włosów "Gęste Włosy", 
szampon + suplement, 2x300ml

Schwarzkopf Mad About 
Lengths, zestaw do długich 
włosów, 300ml + 300ml + 40ml

Olaplex Bond Maintenance, 
zestaw odbudowujący, 
No.4-5, 2 x 250ml

KUPUJĘ KUPUJĘ

KUPUJĘ KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/loreal-pro-longer-zestaw-do-dlugich-wlosow-300ml-200ml-p28291.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-mad-about-lengths-zestaw-do-dlugich-wlosow-300ml-300ml-40ml-p23340.html
https://www.hairstore.pl/bioelixire-zestaw-przeciw-wypadaniu-wlosow-geste-wlosy-szampon-suplement-2x300ml-p28810.html
https://www.hairstore.pl/olaplex-bond-maintenance-zestaw-odbudowujacy-no4-5-2-x-250ml-p27326.html


InSight Damaged Hair, zestaw
do włosów zniszczonych,
400ml + 400ml + 250ml

Kerastase, zestaw K Resistance 
Extentioniste z suchym 
szamponem, 250ml+200ml+233ml

Tahe Botanic Tricology Fitoxil 
Forte Plus, zestaw do pielęgnacji 
domowej

KUPUJĘ KUPUJĘ

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/insight-damaged-hair-zestaw-do-wlosow-zniszczonych-400ml-400ml-250ml-p22453.html
https://www.hairstore.pl/tahe-botanic-tricology-fitoxil-forte-plus-zestaw-do-pielegnacji-domowej-p25234.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-zestaw-k-resistance-extentioniste-z-suchym-szamponem-250ml150ml233ml-p26778.html


Krok 2: Dbaj o włosy, gdy śpisz
Noc jest czasem regeneracji. Odpoczywa ciało, relaksuje się mózg. 
Na noc zakładamy maseczki na twarz, wklepujemy sera w skórę – 
wszystko po to, żeby rano wyglądać promiennie. Czy jednak o czymś 
nie zapomnieliśmy? A co z włosami? Jak o nie dbać podczas snu?

      Związuj na noc włosy. Gdy śpisz, wiercisz się – to całkiem 
naturalne. Włosy ocierają się o poduszkę czy kołdrę, a to prowadzi 
do mikrouszkodzeń mechanicznych. Poza tym włosy podczas spania 
plączą się, a nawet są wyrywane. Pamiętaj jednak, żeby nie wiązać 
włosów zbyt mocno. Możesz też zapleść luźny warkocz.
      Możesz przed snem zebrać włosy w luźny koczek na czubku 
głowy. To doskonałe rozwiązanie w przypadku włosów cienkich. Ten 
prosty trik sprawi, że rano będzie się ich wydawało więcej.
      Nigdy nie kładź się spać z mokrymi włosami. Mokre włosy są 
bardziej podatne na uszkodzenia.
      Śpij na poduszce z jedwabną poszewką. Podczas snu wlosy nie 
będą się łamać.
     A może nocne serum? Taki produkt oferuje np. marka Kerastase.

Kerastase Nutritive 8h, serum regenerujące na noc, 90ml

KUPUJĘ

Jak stosować serum na noc do włosów? Kilka porcji produktu 
nakłada się na suche albo dokładnie osuszone ręcznikiem 

włosy. W trakcie nocy produkt całkowicie wnika w ich 
strukturę, a rano nie musisz go spłukiwać. Serum zapewnia 

satynowe wykończenie.

Dobrym pomysłem jest też olejowanie włosów na noc. 
W nocy włosy – podobnie jak skóra twarzy – są 

nastawione na regenerację. To zatem doskonały czas, żeby 
dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych.

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/kerastase-nutritive-8h-serum-regenerujace-na-noc-90ml-p20406.html


Krok 3: Odpowiednia �yzura
– bo to ma znaczenie! 
Osoby, które mają włosy delikatne i cienkie decydują się na krótkie 
fryzury twierdząc, że jest to sprawdzony sposób na ukrycie mało 
bujnej czupryny. Dobrze dobrana fryzura z dłuższych włosów daje 
natomiast zdecydowanie więcej możliwości nadania im pełnej 
objętości.

Decydując się na zapuszczanie włosów, rozważnie wybieraj fryzury. 
Pierwszą kwestią jest oczywiście dodanie objętości, ale drugą jest 
takie działanie, które nie przyczynia się do osłabiania pasm.

Zapuszczasz włosy? Zwróć uwagę na swoją fryzurę:
      Jeśli stylizujesz włosy na gorąco (używasz lokówki, suszarki czy 
prostownicy), nie zapominaj o termoochronie. To kluczowa sprawa!
      Nie związuj mocno włosów na czubku głowy, luźniejsze upięcia 
czy kucyki są lepsze. Włosy, które ciągle są napięte, słabną.
      Warkocz to fryzura, którą Twoje zapuszczane włosy pokochają. 
Nie splataj jednak pasm zbyt mocno.
      Zrezygnuj z ostrych spinek, które mogą 
uszkodzić włosy i skórę głowy.
      Nie używaj “mocnych” gumek,
które odkształcają włosy. 
Mogą one bowiem osłabiać pasma, 
a nawet je łamać. Stosuj delikatne 
frotki oraz gumki jedwabne
i welurowe.

https://www.hairstore.pl


Schwarzkopf OSIS+ Flatliner, 
termoochronne serum prostujące 
w sprayu, 200ml

Alter Ego Hasty Too Hi-T Security, 
spray termoochronny, 
300ml

Kerastase Chronologiste, 
termoochrona, 
150ml

Montibello Decode, ochronny 
spray wygładzający Smooth 
Perfection, 200ml

KUPUJĘ KUPUJĘ

KUPUJĘ KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-osis-flatliner-termoochronne-serum-prostujace-w-sprayu-200ml-p2655.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-chronologiste-termoochrona-150ml-p23677.html
https://www.hairstore.pl/alter-ego-hasty-too-hi-t-security-spray-termoochronny-300ml-p23140.html
https://www.hairstore.pl/montibello-decode-ochronny-spray-wygladzajacy-smooth-perfection-200ml-p27922.html


Loreal Pro Longer, krem 
termoochronny do długich 
włosów, 150ml

Moroccanoil Protect, perfekcyjna 
termoochrona w sprayu, 
75 ml

KUPUJĘ KUPUJĘ

KUPUJĘ

Kerastase Extentioniste 
Thermique, żel chroniący włosy 
podczas suszenia, 150ml

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/loreal-pro-longer-krem-termoochronny-do-dlugich-wlosow-150ml-p23023.html
https://www.hairstore.pl/moroccanoil-protect-perfekcyjna-termoochrona-w-sprayu-75-ml-p26795.html
https://www.hairstore.pl/kerastase-extentioniste-thermique-zel-chroniacy-wlosy-podczas-suszenia-150ml-p20449.html


Krok 4: Uzupełnij dietę
Gdy zadbasz już o włosy i skórę głowy od zewnątrz, czas na to, żeby przyjrzeć 
się, co znajduje się na twoim talerzu. Zdrowa i zróżnicowana dieta to 
podstawa zdrowych włosów. W twojej diecie nie powinno zabraknąć żelaza 
i cynku, gdyż niedobór tych substancji może powodować przerzedzenie 
włosów. Przerzedzone włosy mogą być również efektem diety odchudzającej, 
szczególnie takiej, która polega na drastycznym obniżeniu ilości kalorii 
spożywanych dziennie (do 1000 albo i mniej).

Co jeść, żeby włosy rosły zdrowe i mocne:
      cynk, miedź i krzem, zawarte w orzechach, migdałach, pestkach 
dyni, rzodkiewce, kalarepie oraz selerze
      beta-karoten (przekształcany w niezwykle ważną witaminę A), 
obecny w pomidorach, brokułach, sałacie, szczypiorku, koperku, 
marchewce
      pełnowartościowe białko, obecne w nabiale, chudym mięsie
i wędlinach, w jajach i drobiu
      aminokwasy zawarte w płatkach owsianych, otrębach, zarodkach 
pszennych, siemieniu lnianym, soi czy nasionach słonecznika (po te 
składniki powinni sięgać przede wszystkim weganie i wegetarianie, 
żeby uzupełnić ewentualne niedobory białka pochodzenia 
zwierzęcego)
      zboża i warzywa strączkowe ograniczają łojotok (który, jak już 
wiesz, może prowadzić do wypadania włosów) i dostarczają
witaminy B5
      nienasycone kwasy tłuszczowe obecne są w oleju rzepakowym 
czy oliwie (to one w znacznej mierze ograniczają nadmierne 
wypadanie włosów)
      żelazo, które znajdziesz w podrobach, kaszach, chlebie żytnim, 
czerwonym mięsie, rybach (warto dodać, że żelazo z produktów 
zwierzęcych wchłania się lepiej niż z produktów roślinnych)
      witaminy

https://www.hairstore.pl


Anwen Shake Your Hair, 
suplement diety dla 
zdrowych włosów, 360g

KUPUJĘ

Swanson, włosy, skóra
 i paznokcie, 
60 tabletek

KUPUJĘ

Swanson, skrzyp polny, 
90 kapsułek

KUPUJĘ

Swanson, triple magnesium 
complex, 
100 kapsułek

KUPUJĘ

Możesz też wzbogacić dietę o nutrikosmetyki, czyli suplementy diety, 
zawierające np. biotynę, skrzyp polny, beta-karoten.

Bioelixire, zestaw przeciw 
wypadaniu włosów "Gęste Włosy", 
szampon + suplement, 2x300ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/bioelixire-zestaw-przeciw-wypadaniu-wlosow-geste-wlosy-szampon-suplement-2x300ml-p28810.html
https://www.hairstore.pl/anwen-shake-your-hair-suplement-diety-dla-zdrowych-wlosow-360g-p21629.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/swanson-wlosy-skora-i-paznokcie-60-tabletek-p26887.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/swanson-skrzyp-polny-90-kapsulek-p26905.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/swanson-triple-magnesium-complex-100-kapsulek-p26907.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/


Dodatkowa pomoc
Gdy zapuszczasz włosy, pomocne mogą być kosmetyki do długich 
włosów.

Jakie?

Konkretne linie produktów dbają o gęstość włosów, a także 
zabezpieczają je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Koncentraty 
do końcówek zespajają je, pogrubiają i chronią.
Warto zainteresować się również kosmetykami, które przyspieszają 
porost włosów.

Komponując zestawy kosmetyków masz kilka celów:
 Wzmocnienie włosów

      Poprawa gęstości włosów (pogrubienie i stymulacja porostu)
      Przyspieszenie wzrostu włosów
      Zabezpieczenie końcówek

https://www.hairstore.pl


Tecna HGS, odżywka 
stymulująca wzrost 
włosów, 100ml

KUPUJĘ

Tecna HGB Teabase Hair 
Growth Booster, stymulator 
wzrostu włosów, 50ml

KUPUJĘ

Kerastase Genesis, zestaw 
przeciw utracie gęstości włosów, 
250ml + 200ml + 200ml

KUPUJĘ

Schwarzkopf Mad About Lengths, 
zestaw do długich włosów, 300ml 
+ 300ml + 40ml

KUPUJĘ

Placenta Life Repair Argan 
Extrema, zestaw do 
pielęgnacji włosów 
zniszczonych

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/kerastase-genesis-zestaw-przeciw-utracie-gestosci-wlosow-250ml-200ml-200ml-p22441.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-mad-about-lengths-zestaw-do-dlugich-wlosow-300ml-300ml-40ml-p23340.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/tecna-hgs-odzywka-stymulujaca-wzrost-wlosow-100ml-p25390.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/tecna-hgb-teabase-hair-growth-booster-stymulator-wzrostu-wlosow-50ml-p17688.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/placenta-life-repair-argan-extrema-zestaw-do-pielegnacji-wlosow-zniszczonych-p27133.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/


Inebrya Shecare Repair, rozświetlający 
zestaw naprawczy: szampon + maska 
+ spray, 300ml + 250ml + 200ml

KUPUJĘ

Indola Repair, serum na 
zniszczone końcówki 
włosów, 75ml

KUPUJĘ

Anwen Happy Ends, 
serum do zabezpieczania 
końcówek włosów, 15ml

KUPUJĘ

Loreal Pro Longer, 
koncentrat pogrubiający 
końcówki, 15ml

KUPUJĘ

Loreal Steampod, serum 
odbudowujące
do końcówek, 50ml

KUPUJĘ

https://www.hairstore.pl
https://www.hairstore.pl/inebrya-shecare-repair-rozswietlajacy-zestaw-naprawczy-szampon-maska-spray-300ml-250ml-200ml-p28560.html?utm_source=blog&utm_medium=products_carousel&utm_campaign=/blog/zapuszczanie-wlosow-rady/
https://www.hairstore.pl/indola-repair-serum-na-zniszczone-koncowki-wlosow-75ml-p15571.html
https://www.hairstore.pl/anwen-happy-ends-serum-do-zabezpieczania-koncowek-wlosow-15ml-p18397.html
https://www.hairstore.pl/loreal-pro-longer-koncentrat-pogrubiajacy-koncowki-15ml-p23018.html
https://www.hairstore.pl/loreal-steampod-serum-odbudowujace-do-koncowek-50ml-p23188.html
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Planer wlosomaniaczki
Miesiąc

Szampon mocno 
oczyszczający

Szampon
odżywczy
Odżywka

pielęgnująca

Maska

Peeling skóry
głowy

Masaż skóry
głowy
Serum

na końcówki
Kuracja 

zagęszczająca włosy

codziennie kilkuminutowy masaż skóry głowy
1 x tydzień mycie szamponem oczyszczającym
1 x tydzień odżywcza maska na włosy
co każde mycie: odżywka do włosów
min. 1x miesiąc peeling skóry głowy
co 2-3 miesiące podcinanie końcówek

Monitoruj wyniki i zapisuj, o ile urosły Twoje włosy:

1 tydzień - cm
2 tydzień - cm
3 tydzień - cm
4 tydzień - cm

https://www.hairstore.pl


Powodzenia w zapuszczaniu włosów!
Trzymamy kciuki za to, żeby misja 
ta zakończyła się sukcesem!

https://www.hairstore.pl

