
Péče o evropské vlasy 

 

Pro dosažení nejvyšší spokojenosti s evropskými prodlouženými vlasy doporučujeme se řídit těmito 

radami. Při správné péči dosáhnete několikaleté životnosti vlasů. 

Denní péče - vlasy jednou denně pročešeme kartáčem na prodloužené vlasy. Začneme pročesáním 

spojů a poté pokračujeme pročesáním délek až ke konečkům vlasů. Při pročesávání vlasů si vlasy 

přidržíme, aby nedocházelo k namáhání spojů a trhání vlasů. V průběhu dne doporučujeme používat 

hřeben s širokými zuby a většími mezerami. Vlasy hřebenem pročešete bez vyčesávání vlasů. 

Mytí vlasů - používejte kosmetiku dle potřeby vašich vlasů. Příliš se nedoporučují ovocné šampony a 

také šampony pro batolata.  

Vlasy opláchneme a naneseme na vlasy šampon. Mytí provádíme formou masáže, abychom si vlasy 

zbytečně nezacuchali. Poté opláchneme. Kondicionér aplikujeme do délek vlasů. Po chvíli působení 

kondicionéru vlasy umyjeme. Vlasy rozčešeme až jsou alespoň z 80 % prosušené. Na závěr do vlasů 

aplikujeme styling dle vašich požadavků.  

Styling - můžete použít dle vašich preferenci. Platí zde pravidlo, že styling používáme střídmě. Mnoho 

stylingu vlasy zatěžuje. K dosažení výsledného efektu je rozhodující správná úprava vlasů.  

Pro uhlazený efekt použijte kulatý kartáč a vyfénujte teplým vzduchem ve směru růstu vlasů, anebo 

alternativně parní žehličkou. Kosmetika zavedených značek výsledný efekt podpoří, manuální úpravu 

vlasů však nenahradí. 

Pro zvlněné nebo vlnité vlasy použijte kosmetiku, která je určena pro tento typ vlasů. 

Při práci s tepelnými spotřebiči (fény, kulmy, žehličky) doporučujeme přípravky odvádějící teplo. 

Tímto zamezíme přesušení vlasů.  

Nač si dávat pozor 

Nerozčesávat vlasy za mokra – rozhodně vlasy nerozčesávejte za mokra. Dochází ke krepatění a 

lámání vlasů. Vlasy se rozčesávají až jsou alespoň z 80 % suché. 

Spánek s mokrou hlavou – po umytí vlasů je vždy potřeba vlasy vysušit a učesat. Nikdy 

nedoporučujeme ulehání s mokrou hlavou. Ráno mohou být vlasy zacuchané a bude obtížné je 

rozčesat. Vždy vlasy před spánkem prosušit a učesat.  

Šampon potlačující žluté pigmenty – označován také jako fialový nebo silver šampon je potřeba vždy 

důkladně vymývat zejména v místech keratinových spojů. Při častějším používání a nedůkladném 

vymývání má tendenci vlasy vysušovat a keratinové spoje narušit. Po určité době může dojít ke 

drolení keratinu, popř. uvolňování spojů. Tyto šampony je samozřejmě možné používat, je však 

potřeba klást důraz na dobré vymytí. 

 

 


