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Ako sa starať o 100% ľudské vlasy CLIP-IN a ako sa vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam. 

-Vlasy sa musia prečesávať pred podávaním a dávaním dole. Vlasy sa prečesávajú pomaly od končekov, pričom 

si ich voľnou rukou pridržujte v oblasti spojov, aby ste spoje veľmi nezaťažovali. 

-Na noc sa odporúča dať si vlasy dole, tým sa vyhnete možnému pouzleniu vlasov počas spánku. 

-Majte na pamäti, že vyčesávanie vlasov je prirodzenou súčasťou. 

-Na umývanie vlasov používajte vždy prípravky s neutrálnym PH, bez rôznych prísad a doplnkov ako je    napr. 

šampón s obsahom kondicionéra. 

-Po umytí vlasy vždy ošetrite kvalitným balzamom alebo vlasovou kúrou, nikdy však nepoužívajte silné 

a agresívne prípravky. 

-Nikdy nerozčesávajte vlasy mokré (presušte ich vlažným fénom, prípadne ich nechajte voľne preschnúť). 

Rozčesávanie mokrých vlasov by mohlo spôsobiť ich poškodenie. 100% ĽUDSKÉ VLASY CLIP-IN schnú dlhšie ako 

tie prirodzené, ktoré máte. 

-Pri vytváraní účesu môžete použiť fén, kulmu a natáčky. 

-Aj keď  sú vlasy ľudské, chemické úpravy(farbenie, tónovanie, chem. ondulácie atď.)radšej zverte do rúk 

odborníkov v kaderníckych salónoch. 

-Myslite na to, že 100% ľudské vlasy clip-in nemajú možnosť prirodzene sa premasťovať, preto im túto funkciu 

musíme nahradiť rôznymi kvalitnými prípravkami, čím im dodáte vlhkosť a lesk. 

 

Upozornenia: 

100% ľudské vlasy clip-in sa odporúča  podstupovať len zdravým vlasom. Rozhodnutie o predĺžení alebo 

o zahustení vlasov je výlučne na konkrétnej osobe. 

100% ľudské vlasy clip-in sa neodporúča osobám mladším ako 12 rokov. Vlasy do tohto veku sú ešte pomerne 

slabé a vo vývoji. 

-Vlasy sa neodporúčajú v období užívania silných antibiotík, hormonálnych preparátov, v tomto období sú Vaše 

vlasy zaťažené. 

-Okrem toho sa neodporúča nosiť vlasy ak ste chorá, máte veľmi citlivú pokožku  na hlave, lupienku, 

neurodermitídu alebo alopéciu areata. 

 

Ako treba umývať a starať sa o 100% ľudské vlasy CLIP-IN . 
 

-vlasy umývame veľmi šetrne kvalitným šampónom 

-použijeme aj kvalitný balzam na vlasy, môžeme použiť aj vlasové mlieko alebo nezmývateľnú penu na vlasy. 

-vlasy necháme najlepšie preschnúť na vzduchu, ak sa nedá tak ich fénujeme vlažným vzduchom. 

-opatrne vlasy začneme česať a to tak že si vlásky pridŕžame rukou a češeme len konce a pomaly postupujeme 

vyššie. Na koniec je najlepšie vždy použiť vlasovú žehličku aby sa nám naše a 100% ľudské vlasy clip-in vlásky 

pekne spojili a vyrovnali. 

-na záver je dobré naniesť vlasový olej na končeky vlasov, nakoľko sa 100% ľudské vlasy clip-in samé nemastia. 

-po nanesení sú vlasy krásne a lesklé. 

 

Dôležité upozornenie: 

Zakúpili ste si kvalitné 100% ľudské vlasy clip-in v originálnom neporušenom stave a naša firma neakceptuje 

reklamácie charakteru zachuchlenia vlasov a vypadávania po ich naaplikovaní. Nemôžeme a nebudeme niesť 

zodpovednosť za to, akým spôsobom sa ďalej s vlasmi narába a aká starostlivosť im bola venovaná. 


