
Zalecenia po wizycie



 włosy można moczyć 

nie stosujemy suchego szamponu 

jeśli zaczną odstawać krótkie włoski zalecamy wygładzić je specjalnym żelem do warkoczyków “ ECO STYLE “

można również dodatkowo zabezpieczać fryzurę lakierem 

na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np. ten z
firmy “Donna”

przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałek)

 Obcinamy warkoczyki poniżej długości włosów naturalnych i rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Robimy to
powoli - pasmo po paśmie, włosy syntetyczne będą wypadały z warkocza, robimy to delikatnie by nie splątać
włosów syntetycznych z naturalnymi. Do rozczesania splątanych włosów zalecamy Marion Spray do
supełków.

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu fryzury - zastosuj się do
wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu. 

WARKOCZE

ŚCIĄGANIE FRYZURY: Bez problemu dasz radę sama, jeśli jednak wolisz abyśmy zajęły się tym w salonie - NIE MA
PROBLEMU - UMÓW WIZYTĘ :) 

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 

 fryzury nie moczymy

nie stosujemy suchego szamponu 

na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu 

przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałki)

unikamy utrwalania fryzury lakierem - silikonowe gumeczki mogą od tego popękać

jeżeli wystają jakieś włoski można je wygładzić żelem “ECO STYLE” 

fryzura utrzymuje się do pęknięcia pierwszej gumeczki

należy poprosić kogoś o pomoc przy ściąganiu fryzury, lub przyjść do nas - należy rozciąć silikonowe
gumeczki (lepiej nie robić tego samemu)

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu fryzury - zastosuj się do
wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu. 

WARKOCZE PUSH-UP



nie moczymy włosów 

nie prostujemy kucyka prostownicą

jeśli pasma włosów naturalnych spuszą się lub pokręcą spsikujemy całość sprayem z termoochroną i
stylizujemy susząc gorącym nawiewem “na szczotkę’ 

rozczesujemy kucyk minimum 2 razy dziennie

nie stosujemy suchego szamponu

w awaryjnych sytuacjach gdy zmoczymy włosy, nakładamy na nie jedwab lub olejek i rozczesujemy

do ujarzmienia wystających włosków zalecamy żel firmy “ ECO STYLE “ lub lakier do włosów 

na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu - samą
kitkę można najpierw związać w luźny kok 

przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałek )

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

KUCYKI

ŚCIĄGANIE FRYZURY: Ściągamy pasmo włosów, które osłania gumkę. Ściągamy wszystkie gumki, które mocują
fryzurę. Przystępujemy do rozplecenia warkoczy : robimy to powoli - pasmo po paśmie, włosy syntetyczne będą
wypadały z warkocza, robimy to delikatnie by nie splątać włosów syntetycznych z naturalnymi.

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



w pierwszym tygodniu noszenia nie związujemy warkoczyków zbyt mocno
myjemy warkoczyki raz na 5-7 dni 
do mycia stosujemy specjalny szampon do warkoczyków lub delikatny szampon dla dzieci
(świetnie sprawdzi się tutaj “ Sta Sof Fro Spray “ - Szampon do warkoczyków
szampon rozcieńczamy z wodą ( małą ilość szamponu spieniamy i polewamy tym skórę głowy /spłukujemy czynność powtarzamy
dwukrotnie ), skórę głowy delikatnie masujemy opuszkami palców, nie “szorujemy” całych warkoczy ponieważ mogą się zniszczyć 

warkoczyki zostawiamy do samoistnego wyschnięcia (uwaga - po zmoczeniu warkoczyki staną się ciężkie- najlepiej myć skórę głowy
starając się jak najmniej moczyć same warkocze)
nie kładziemy się spać w mokrych warkoczach - wpłynie to na ich stan
na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu, który zabezpieczy warkoczyki
przed zmierzwieniem 
jeśli skóra jest zbyt napięta w jakimś miejscu, wcieramy tam olejek - świetnie sprawdzi się tutaj Jamaican Mango & Lime Spray Oil,
który wzmocni i nawilży włosy oraz skórę głowy.
jeśli na skórze pojawia się krostki (zapalenie mieszka włosowego) psikamy Aseptem, jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach należy
użyć maści - Tribiotic
jeżeli chcesz zapobiec swędzeniu, a tym samym odświeżyć skórę głowy - świetnie sprawdzi się w tym wypadku Jamaican Mango &
Lime No More Itch Gro Spray Mentholated 
przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy (przedziałki) preparatem z filtrem UV
nie przekraczamy czasu noszenia, który wynosi 2-2,5 miesiąca 

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

WARKOCZYKI AFRYKAŃSKIE

WAŻNE ! Pamiętaj aby dokładnie wypłukać produkty aby uniknąć podrażnienia lub uczulenia od produktu, który nie został wypłukany

ŚCIĄGANIE FRYZURY: (jeżeli robiłaś warkoczyki pierwszy raz w życiu zalecamy ściągnięcie ich u nas w salonie - wybierając usługę “
ściągnięcie fryzury”)
 Obcinamy warkoczyki poniżej długości włosów naturalnych i rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Następnie rozczesujemy każde
pasmo (jeśli powstał kołtun u nasady nakładamy maskę i czekamy kilka minut - następnie przystępujemy do wyczesania włosów, które
wypadły podczas noszenia warkoczyków i nie miały gdzie spaść - jest to całkowicie normalne jeśli jest ich sporo)

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



 w pierwszym tygodniu noszenia nie związujemy warkoczyków zbyt mocno
myjemy warkoczyki raz na 5-7 dni 
do mycia stosujemy specjalny szampon do warkoczyków lub delikatny szampon dla dzieci
(świetnie sprawdzi się tutaj “ Sta Sof Fro Spray “ - Szampon do warkoczyków
szampon rozcieńczamy z wodą ( małą ilość szamponu spieniamy i polewamy tym skórę głowy /spłukujemy czynność powtarzamy
dwukrotnie ), skórę głowy delikatnie masujemy opuszkami palców, nie “szorujemy” całych warkoczy ponieważ mogą się zniszczyć 

warkoczyki zostawiamy do samoistnego wyschnięcia (uwaga - po zmoczeniu warkoczyki staną się ciężkie- najlepiej myć skórę głowy
starając się jak najmniej moczyć same warkocze)
nie kładziemy się spać w mokrych warkoczach - wpłynie to na ich stan
 na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu dedykowany typowo dla
mężczyzn - który zabezpieczy warkoczyki przed zmierzwieniem 
jeśli skóra jest zbyt napięta w jakimś miejscu, wcieramy tam olejek - świetnie sprawdzi się Jamaican Mango & Lime Spray Oil, który
nawilży i wzmocni włosy oraz skórę głowy.
jeśli na skórze pojawia się krostki (zapalenie mieszka włosowego) psikamy Aseptem ⁃ jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach należy
użyć maści - Tribiotic
jeżeli chcesz zapobiec swędzeniu, a tym samym odświeżyć skórę głowy - świetnie sprawdzi się w tym wypadku Jamaican Mango &
Lime No More Itch Gro Spray Mentholated 
przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy (przedziałki) preparatem z filtrem UV
nie przekraczamy czasu noszenia, który wynosi 2-2,5 miesiąca 

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

WARKOCZYKI AFRYKAŃSKIE MĘSKIE

WAŻNE ! Pamiętaj aby dokładnie wypłukać produkty aby uniknąć podrażnienia lub uczulenia od produktu, który nie został wypłukany

ŚCIĄGANIE FRYZURY: (jeżeli robiłeś warkoczyki pierwszy raz w życiu zalecamy ściągnięcie ich u nas w salonie - wybierając usługę “
ściągnięcie fryzury”)
Obcinamy warkoczyki poniżej długości włosów naturalnych i rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Następnie rozczesujemy każde pasmo
(jeśli powstał kołtun u nasady nakładamy maskę i czekamy kilka minut - następnie przystępujemy do wyczesania włosów, które wypadły
podczas noszenia warkoczyków i nie miały gdzie spaść - jest to całkowicie normalne jeśli jest ich sporo). Do rozplecenia warkoczyków
zalecamy preparat Jamaican Mango & Lime Braid Twist REMOVER

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



w pierwszym tygodniu nie związujemy warkoczy zbyt mocno 
do mycia stosujemy specjalny szampon do warkoczyków lub delikatny szampon dla dzieci -
świetnie sprawdzi się tutaj “ Jamaican Mango & Lime TINGLE Shampoo “, który odświeży skórę głowy oraz pomoże w utrzymaniu
zdrowych włosów
szampon rozcieńczamy z wodą ( małą ilość szamponu spieniamy i polewamy tym skórę głowy /spłukujemy - czynność powtarzamy
dwukrotnie ), skórę głowy delikatnie masujemy opuszkami palców, nie “szorujemy” całych warkoczy ponieważ mogą się zniszczyć 

warkoczyki zostawiamy do samoistnego wyschnięcia
nie kładziemy się spać w mokrych warkoczach - wpłynie to na ich stan
 na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np. ten firmy “Donna” , który
zabezpieczy warkoczyki przed zmierzwieniem 
nie ma potrzeby nakładania odżywki ani olejków na włosy 
jeśli skóra jest zbyt napięta w jakimś miejscu, wcieramy tam olejek - świetnie sprawdzi się Jamaican Mango & Lime Spray Oil, który
nawilży i wzmocni włosy oraz skórę głowy.
jeśli na skórze pojawia się krostki (zapalenie mieszka włosowego) psikamy Aseptem ⁃ jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach należy
użyć maści - Tribiotic
jeżeli chcesz zapobiec swędzeniu, a tym samym odświeżyć skórę głowy - świetnie sprawdzi się w tym wypadku Jamaican Mango &
Lime No More Itch Gro Spray Mentholated 
Przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy (przedziałki) preparatem z filtrem UV
nie przekraczamy czasu noszenia, który wynosi 3 - 5 tygodni (w zależności od wybranej opcji)

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

MĘSKIE WARKOCZE TYPU CORNROWS

WAŻNE ! Pamiętaj aby dokładnie wypłukać produkty aby uniknąć podrażnienia lub uczulenia od produktu, który nie został wypłukany

ŚCIĄGANIE FRYZURY: (jeżeli robiłeś warkoczyki pierwszy raz w życiu zalecamy ściągnięcie ich u nas w salonie - wybierając usługę “
ściągnięcie fryzury”)
Obcinamy warkoczyki poniżej długości włosów naturalnych i rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Następnie rozczesujemy każde pasmo
(jeśli powstał kołtun u nasady nakładamy maskę i czekamy kilka minut - następnie przystępujemy do wyczesania włosów, które wypadły
podczas noszenia warkoczyków i nie miały gdzie spaść - jest to całkowicie normalne jeśli jest ich sporo). Do rozplecenia warkoczyków
zalecamy preparat Jamaican Mango & Lime Braid Twist REMOVER

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



skórę głowy myjemy raz na 5-7 dni 
do mycia stosujemy specjalny szampon do warkoczyków świetnie sprawdzi się tutaj “ Jamaican Mango & Lime
TINGLE Shampoo “, który odświeży skórę głowy oraz pomoże w utrzymaniu zdrowych włosów
jeżeli warkocze są mocowane za pomocą gumek recepturek, to po każdym myciu sprawdzamy czy jakieś
gumeczki nam nie popękały (można zaopatrzyć się w zapasowe gumeczki na wszelki wypadek ) - 
końcówki wielorazowych warkoczy, raz na kilka tygodni potrzebują wygładzenia, dlatego zanurzamy końce we
wrzątku na 2 sekundy i wycieramy ręcznikiem 
 na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np ten
firmy “Donna” , który zabezpieczy warkoczyki przed zmierzwieniem 
jeśli skóra jest zbyt napięta w jakimś miejscu, wcieramy tam olejek - świetnie sprawdzi się Jamaican Mango &
Lime Spray Oil, który nawilży i wzmocni włosy oraz skórę głowy.
jeśli na skórze pojawia się krostki (zapalenie mieszka włosowego) psikamy Aseptem ⁃ jeśli objawy nie ustąpią
po kilku dniach należy użyć maści - Tribiotic
jeżeli chcesz zapobiec swędzeniu, a tym samym odświeżyć skórę głowy - świetnie sprawdzi się w tym wypadku
Jamaican Mango & Lime No More Itch Gro Spray Mentholated 
przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy (przedziałki) preparatem z filtrem UV

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

WARKOCZYKI WIELORAZOWE

ŚCIĄGANIE FRYZURY: (jeżeli robiłeś warkoczyki pierwszy raz w życiu zalecamy ściągnięcie ich u nas w salonie -
wybierając usługę “ ściągnięcie fryzury”)
 Rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Następnie rozczesujemy każde pasmo (jeśli powstał kołtun u nasady
nakładamy maskę i czekamy kilka minut - następnie przystępujemy do wyczesania włosów, które wypadły
podczas noszenia warkoczyków i nie miały gdzie spaść - jest to całkowicie normalne jeśli jest ich sporo)
Do rozplecenia warkoczyków zalecamy preparat Jamaican Mango & Lime Braid Twist REMOVER

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



 nie moczymy włosów 

kucyka można wyprostować natomiast nie można go pofalować ponownie (maksymalna temperatura do
wyprostowania kucyka to 160/170 °C)

jeśli pasma włosów naturalnych spuszą się spsikujemy całość sprayem z termoochroną i stylizujemy susząc
gorącym nawiewem “na szczotkę’ 

rozczesujemy kucyk minimum 2 razy dziennie - polecamy tutaj szczotkę Olivia Garden iSTYLE

nie stosujemy suchego szamponu

w awaryjnych sytuacjach gdy zmoczymy włosy, nakładamy na nie jedwab lub olejek i rozczesujemy

do ujarzmienia wystających włosków zalecamy żel “ ECO STYLE “ lub lakier do włosów 

na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np. ten
firmy “Donna” - samą kitkę można najpierw związać w luźny kok 

przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałek)

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

KUCYK FALOWANY 

ŚCIĄGANIE FRYZURY: Ściągamy pasmo włosów, które osłania gumkę. Ściągamy wszystkie gumki, które mocują
fryzurę. Przystępujemy do rozplecenia warkoczy : robimy to powoli - pasmo po paśmie, włosy syntetyczne będą
wypadały z warkocza, robimy to delikatnie by nie splątać włosów syntetycznych z naturalnymi. Do rozczesania
włosów zalecamy Marion Spray do supełków.

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



 nie moczymy włosów 

nie prostujemy kucyka prostownicą

jeśli pasma włosów naturalnych lub syntetycznych spuszą się zalecamy piankę “Lotta Body” z olejem
kokosowym, która odżywi, nada blasku i zdefiniuje loki 

nie stosujemy suchego szamponu

do ujarzmienia wystających włosków zalecamy żel “ ECO STYLE “ lub lakier do włosów 

na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np ten firmy
“Donna” - samą kitkę można najpierw związać w luźny kok 

przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałek)

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

KUCYK KRĘCONY 

ŚCIĄGANIE FRYZURY:  Ściągamy pasmo włosów, które osłania gumkę. Ściągamy wszystkie gumki, które mocują
fryzurę. Przystępujemy do rozplecenia warkoczy : robimy to powoli - pasmo po paśmie, włosy syntetyczne będą
wypadały z warkocza, robimy to delikatnie by nie splątać włosów syntetycznych z naturalnymi. Do rozczesania
włosów zalecamy Marion Spray do supełków.

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



w pierwszym tygodniu nie związujemy warkoczy zbyt mocno 
do mycia stosujemy specjalny szampon do warkoczyków, świetnie sprawdzi się tutaj “ Jamaican Mango & Lime TINGLE Shampoo “,
który odświeży skórę głowy oraz pomoże w utrzymaniu zdrowych włosów
szampon rozcieńczamy z wodą ( małą ilość szamponu spieniamy i polewamy tym skórę głowy /spłukujemy czynność powtarzamy
dwukrotnie ), skórę głowy delikatnie masujemy opuszkami palców, nie “szorujemy” całych warkoczy ponieważ mogą się zniszczyć 

warkoczyki zostawiamy do samoistnego wyschnięcia
nie kładziemy się spać w mokrych warkoczach - wpłynie to na ich stan
 na noc należy zabezpieczyć fryzurę, najlepiej sprawdzi się tutaj czepek o satynowym wykończeniu np ten firmy “ Donna” , który
zabezpieczy warkoczyki przed zmierzwieniem 
jeśli skóra jest zbyt napięta w jakimś miejscu, wcieramy tam olejek - świetnie sprawdzi się Jamaican Mango & Lime Spray Oil, który
nawilży i wzmocni włosy oraz skórę głowy.
jeśli na skórze pojawia się krostki (zapalenie mieszka włosowego) psikamy Aseptem ⁃ jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach należy
użyć maści - Tribiotic
jeżeli chcesz zapobiec swędzeniu, a tym samym odświeżyć skórę głowy - świetnie sprawdzi się w tym wypadku Jamaican Mango &
Lime No More Itch Gro Spray Mentholated 
przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy (przedziałki) preparatem z filtrem UV
przed pobytem na słońcu zabezpieczamy skórę głowy preparatem z filtrem UV (przedziałek)

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

FRYZURY Z DUŻEJ ILOŚCI CORNROWS

WAŻNE ! Pamiętaj aby dokładnie wypłukać produkty aby uniknąć podrażnienia lub uczulenia od produktu, który nie został wypłukany

ŚCIĄGANIE FRYZURY: (Jeżeli robiłeś warkoczyki pierwszy raz w życiu zalecamy ściągnięcie ich u nas w salonie - wybierając usługę “
ściągnięcie fryzury”)
 Rozplatamy kolejno każdy warkoczyk. Następnie rozczesujemy każde pasmo (jeśli powstał kołtun u nasady nakładamy maskę i czekamy
kilka minut - następnie przystępujemy do wyczesania włosów, które wypadły podczas noszenia warkoczyków i nie miały gdzie spaść -
jest to całkowicie normalne jeśli jest ich sporo)
Do rozplecenia warkoczyków zalecamy preparat Jamaican Mango & Lime Braid Twist REMOVER

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 



włosy można myć, czesać i prostować 
włosy falowane również można wyprostować, jednak nie da się ich ponownie pofalować/ pokręcić - (zalecana
temperatura prostownicy to 160/170 °C)
dla komfortu noszenia przedłużonych pasemek zalecamy przeczesywać włosy rano i wieczorem specjalną
szczotką, która nie wyrywa i nie ciągnie włosów (szczotka)
podczas stylizacji włosów gorącym powietrzem należy używać kosmetyków z termoochroną 
nie należy myć głowy w pozycji pochylonej co może doprowadzić do splątania włosów i łączeń
po umyciu włosów nie należy ich energicznie pocierać ani wyciskać 
nie należy kłaść się z mokrą głową co może doprowadzić do osłabienia jakości wykonanej usługi 
do spania zalecamy zabezpieczyć fryzurę np. zakładając satynowy czepek (np. z firmy “ Donna” - uprzednio
związując włosy w luźny kucyk
można normalnie korzystać z sauny i solarium 
nie przekraczamy czasu noszenia 2 miesiące ( po tym czasie należy ściągnąć pasma - są jednorazowe )

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

 PRZEDŁUŻANIE METODĄ WARKOCZYKOWĄ

ŚCIĄGANIE FRYZURY: zalecamy ściągnięcie fryzury w naszym salonie, na tą usługę można umówić się również na
naszej stronie www.rezerwacje.boskiesploty.pl wybierając opcję “ ściągnięcie pasm” 

Wszystkie produkty i akcesoria do pielęgnacji i zabezpieczenia fryzury znajdziesz w naszym sklepie
stacjonarnym oraz online na stronie www.boskiesploty.pl 

http://www.rezerwacje.boskiesploty.pl/


włosów nie moczymy 24h po zabiegu (przy kąpieli należy delikatnie podpiąć włosy aby uniknąć kontaktu z
wodą) 

przed pierwszym myciem włosów jeśli są odgniecenia należy je wyprostować 

nie stosujemy suchego szamponu 

do mycia głowy zalecamy produkty przeznaczone do pielęgnacji po zabiegu prostowania keratynowego -
świetnie sprawdzi się nasz szampon ORGANIC GOLD , który głęboko nawilży i podbije efekt zabiegu. Warto
stosować odżywkę i maskę z tej samej serii 

jeśli w planach jest farbowanie włosów powinien zostać zachowany 2 tygodniowy odstęp między zabiegami 

pomiędzy innymi zabiegami pielęgnacyjnymi powinien być zachowany minimum miesiąc odstępu (również
przed ponownym zabiegiem keratynowym) 

Droga Klientko,
 

Poniżej kilka zaleceń, do których należy się stosować po wykonaniu
fryzury - zastosuj się do wytycznych - pozwoli to na dłuższe zadowolenie z uzyskanego efektu.

PROSTOWANIE KERATYNOWE/BOTOKS 
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