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Aneta Wcisło

Nazywam się Aneta Wcisło i od 20 lat
pracuję w branży beauty, początkowo
jako fryzjer-stylista, obecnie również
jako trycholog. W mojej codziennej
pracy fryzjerki zauważyłam, że moi
klienci borykają się z problemami
oraz schorzeniami skóry głowy, takimi
jak np. nadmierne wypadanie
włosów, łysienie itp. 

Dlatego też postanowiłam zgłębić
wiedzę z zakresu trychologii, aby móc
nieść pomoc wszystkim tym, którzy
pragną mieć piękne,  zdrowe włosy.

W tym e-booku podpowiem Wam, jak
można zadbać o kondycję skóry oraz
włosów na 10 sposobów.

Miłej lektury!

Wstęp

1

Piękne, zdrowe
włosy to atrybut
każdej kobiety.
Na ich wygląd
wpływ mają

przede wszystkim
odpowiednia
pielęgnacja, 

a także dieta. 



Pierwszym, podstawowym sposobem
na oczyszczanie skóry głowy jest
peeling. Taki zabieg przede wszystkim
oczyszcza ujścia mieszków włosowych
z pozostałości po kosmetykach, m.in. 
 szamponów, które są źle dobrane do
skóry głowy; z odżywek, masek,
lakierów, produktów do stylizacji – czyli
przeróżnych pianek, past do włosów
oraz innych preparatów, które
nakładamy na włosy. Oprócz tego za
pomocą peelingu usuwamy martwy
naskórek, co niweluje nadmiar sebum. 

Takie właściwości peelingu ułatwiają
transport zawartych w preparatach
substancji aktywnych do cebulek
włosowych, co daje zdecydowanie
lepsze odżywienie i ukrwienie skóry. 

Peeling jest również idealnym
sposobem na to, aby zniwelować
podrażnienia i wrażliwość skóry głowy.
Zmniejsza on świąd, eliminuje takie
keratozy jak np. łupież.  

Sposób 1: Oczyszczanie
skóry głowy
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Ponadto dzięki peelingowi włosy są bardziej oczyszczone,
odbite od nasady, mają niesamowitą objętość. Są również
lekkie i bardziej puszyste.

Taka pielęgnacja polecana jest przede wszystkim osobom,
które zmagają się z nadmiarem sebum – czyli mają skórę
przetłuszczającą się, mocno łojotokową. Zastosowanie
peelingu może przedłużyć świeżość skóry głowy od
jednego do dwóch dni. Dzięki temu zdecydowanie lepiej
zaczynają pracować gruczoły łojowe i skóra jest bardziej
zbalansowana. Dla dobrych efektów peelingowanie skalpu
powinno być wykonywane regularnie. Przez pierwszy
miesiąc przynajmniej raz w tygodniu, a później
przypominająco co dwa lub trzy tygodnie. 

Sami zauważymy, że po odpowiedniej ilości peelingów
praca naszych gruczołów łojowych zdecydowanie się
poprawi i problem z przetłuszczaniem oraz z nadmiarem
wydzielania sebum i łoju zniweluje się.



Sposób 2: Dobranie
odpowiedniego szamponu

do skóry głowy
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Pamiętajmy o tym, że szampon powinien być prawidłowo
dobrany do rodzaju skóry głowy, a nie włosów. 

Jeżeli włosy często nam się przetłuszczają, to warto
zakupić szampon przeznaczony do skóry przetłuszczającej
się, który będzie działał na pracę naszych gruczołów
łojowych. Preparaty do włosów przetłuszczających się
mają za zadanie hamować nadmierną aktywność
gruczołów łojowych, często w swoim składzie zawierają
substancje mające działanie odkażające, oczyszczające
oraz wysuszające. 

Do włosów suchych, cienkich i zniszczonych polecane są
przede wszystkim szampony ze składnikami
nawilżającymi, jak pentanol, ceramidy, proteiny czy lipidy.
Do włosów farbowanych warto wybierać szampony
utrwalające kolor. 

Natomiast przy problemie z wypadaniem włosów
dobieramy szampon, który działa na stymulację oraz
pobudzenie mieszków włosowych, ale również jest
wzbogacony o substancje oraz ekstrakty roślinne, które
będą stymulować mikrokrążenie skóry głowy, a także
walczyć z problemem wypadania włosów. 



Sposób 3: Odżywienie
włosów, czyli

odpowiednia odżywka
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Obok szamponu kluczowym produktem do pielęgnacji
włosów powinna być odżywka. Dobrze dobrana odżywka
daje nam lepszą kondycję włosów, ułatwia rozczesywanie,
zapobiega plątaniu, odżywia włos od środka – działa tak
samo jak maska, przy czym ma lżejszą konsystencję, co
umożliwia domknięcie łusek włosa po rozchyleniu ich
szamponem o wyższym pH. 

Dzięki temu struktura włosa jest gładsza, bardziej
błyszcząca, lśniąca i mocniej odżywiona. Przez to nasza
fryzura zdecydowanie nie będzie się elektryzować i włosy
nie będą się puszyć. Idealnym wyborem odżywki jest
odżywka dobrana do porowatości włosów, czyli struktury
naszego włosa. 



Maski działają mocno regenerująco,
odbudowująco, a także nawilżająco.
Ich stosowanie to prawdziwy zastrzyk
witalności, maksymalne odżywienie
oraz wzmocnienie włosów. Maski są
bogate w składniki odżywcze, a także
dają niezbędne efekty, jeżeli chodzi o
budowę i regenerację struktury
włosa oraz gwarantują silne jego
nawilżenie.
 
Maski najlepiej nakłada się na włosy
umyte szampone, lekko wilgotne –
wtedy to włos ma rozchyloną łuskę.
Nakładamy maskę, następnie
zostawiamy ją na włosach (nie
nakładając jej oczywiście na skórę
głowy) na około 10-20 minut. 

Maski należy pozostawić na włosach
na dłużej niż odżywki, ponieważ
dzięki temu zdecydowanie lepiej
działają, a we włosy wnika więcej 
 substancji regenerujących.

Sposób 4: 
Maski  



Dzięki maskom substancje aktywne
oraz składniki, które mają odżywić,
wzmocnić i zregenerować włosy,
zdecydowanie lepiej się w nie
wchłaniają. 

Masek możemy używać na różne
sposoby. Genialnie działają np.
podczas różnych zabiegów
pielęgnacyjnych; wchłanialność
produktu we włosy jest zdecydowanie
lepsza, kiedy mamy saunę i jest
bardziej wilgotno oraz jest większa
para wodna. 

Pamiętajmy o tym, aby aplikując maski
omijać skórę głowy, gdyż preparaty
mają bardzo mocne działanie
regenerująco-odżywcze i mogą nam
obciążyć i podrażnić skórę.

Bardzo ważną wskazówką przy
używaniu masek jest to, aby zwrócić
uwagę na bardzo mocne oczyszczenie
i spłukanie produktu z włosów po
skończonym zabiegu, dlatego że
pozostawienie produktu na włosach
lub jego złe wypłukanie może
nadmiernie obciążyć włosy. 
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Masaż skóry głowy bardzo mocno stymuluje i pobudza
mieszki włosowe do szybkiego wzrostu. Zwiększa on
również ukrwienie skóry głowy i ma działanie relaksacyjne.
Dodatkowo w połączeniu z odpowiednimi preparatami,
które wcieramy w skórę głowy, stymuluje wzrost włosa
oraz pobudza i aktywuje substancje odżywcze wnikające
do cebulki włosa. Taki masaż można wykonywać zarówno
w domu, jak i w salonach i gabinetach fryzjerskich oraz
trychologicznych przed nałożeniem preparatów
pielęgnacyjnych. 

Należy jednak pamiętać, aby masować skórę głowy od
czoła w kierunku karku delikatnymi, kolistymi ruchami bez
żadnego szarpania, drapania lub mocnego uciskania skóry
głowy. Masaż można wykonywać opuszkami palców, jak
również specjalną szczotką z naturalnym włosiem.

Sposób 5: 
Masaż skóry głowy  
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Sposób 6: Odpowiednia
stylizacja włosów
W stylizacji włosów zawsze powinniśmy się kierować
odpowiednimi zasadami. Przede wszystkim używajmy
takich preparatów stylizujących, które będą delikatne dla
naszych włosów i nie zadziałają obciążająco; oraz takich
urządzeń, które stylizując nie będą niszczyły i uwrażliwiały
naszych włosów. 

Lepiej unikać zbyt częstego, np. codziennego stosowania
gorących lokówek i suszarek, a jeżeli już z nich korzystamy,
pamiętajmy o tym, że warto zawsze chłodnym
strumieniem powietrza z suszarki  wykończyć naszą
fryzurę. Domknie to łuski włosów. Należy również
pamiętać o odbudowie i regeneracji naszych włosów
odpowiednimi preparatami, które będą je izolowały przed
szkodliwym działaniem wysokich temperatur. 

Sposób 7: Podcinanie
końcówek 
Pamiętajmy o tym, że zdrowe i piękne włosy zależą przede
wszystkim od regularnego, częstego podcinania
końcówek. Włosy zyskują nieskazitelny wygląd poprzez
regularne podcinanie. Wyglądają wtedy zdrowo, są
błyszczące, końcówki nie rozdwajają się, nie kruszą i nie
łamią.



Sposób 8: 
Olejowanie włosów 
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Możemy olejować zarówno włosy, jak i skórę głowy, w tym
punkcie skupimy się jednak na olejowaniu włosów. 

Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim włosom,
które są mocno przesuszone, matowe i bardzo mocno
zniszczone, przywraca miękkość i lekkość. Aby olejowanie
było skuteczne, należy dobrać olej do porowatości włosów
– każdy rodzaj włosów będzie potrzebował innego rodzaju
oleju, dobranego indywidualnie. Właściwie wykonane
olejowanie zregeneruje i odbuduje nasze włosy. 

Olej nakładamy na włosy aż po same końce. Pamiętajmy,
że przy olejowaniu nakładamy olej na same włosy około
10 centymetrów od skóry głowy. Możemy zostawić go na
20-30 minut. 

Olej możemy również stosować na podkład. Co to znaczy?
Włosy możemy zwilżyć i na to nałożyć olej. Chłonność
oleju będzie wtedy zdecydowanie wyższa. Naolejowane
włosy zostawiamy na około 20-30 minut. Po tym czasie
zmywamy olej poprzez emulgowanie, czyli nałożenie
najpierw odżywki. Pamiętajmy o tym, że najlepiej tłuszcz
zmywa się tłuszczem – więc emulgujemy, nakładamy
odżywkę i bardzo dokładnie wypłukujemy. Po takim
wypłukaniu przystępujemy do normalnego mycia.



Latem warto używać preparatów pielęgnacyjnych do
skóry głowy i włosów zawierających filtry UV, gdyż
promienie słoneczne nie tylko wpływają szkodliwie na
naszą cerę, ale także  na nasze włosy. 

Pamiętajmy, żeby nasze włosy były zabezpieczone nie
tylko przed promieniami słonecznymi, ale także przed
chlorem i solą morską, ponieważ ma to bardzo duży
wpływ na jakość i kondycję włosów. 

Podczas działania promieniowania UV łuski włosa się
rozchylają i promienie przenikają do włosa, przez co
powodują uszkodzenia w warstwie korowej. 

Sposób 9: 
Zabezpieczenie włosów

przed niekorzystnymi
warunkami zewnętrznymi
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Warunki
atmosferyczne
mają ogromny
wpływ na jakość  
i kondycję naszej
skóry głowy 
i włosów.



W efekcie włosy stają się wysuszone, matowe i łamliwe.
Słońce bardzo niekorzystnie wpływa na naszą skórę oraz
włosy. Zawsze, jeżeli jesteśmy w miejscu o bardzo dużym
nasłonecznieniu, należy pamiętać o nakryciu głowy. 

Zimą natomiast należy pamiętać o tym, że niekorzystnym
czynnikiem atmosferycznym jest również mróz – ma
bardzo zły wpływ na naszą skórę i włosy, gdyż może
uszkadzać cebulki włosowe. Wówczas poleca się noszenie
czapek. Warto zainwestować w dobre, naturalne
materiały, aby włosy nie plątały się i nie elektryzowały
oraz aby uchronić je przed tarciem, które może
powodować rozdwajanie się końcówek. 
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siarka, 
krzem, 
miedź, 
biotyna, 
żelazo, 
witaminy z przekroju grupy B, 
witaminy C i E. 

Sposób 10: Dobra dieta
Dbanie o włosy to nie tylko rytuały pielęgnacyjne oraz
odpowiednio dobrana pielęgnacja, ale również mądre
dbanie o to, co jemy. Dobra dieta to doposażenie, a także
odżywienie naszej skóry głowy i włosów. Ogromny wpływ
na stan naszej skóry głowy i włosów mają składniki
odżywcze, które dostarczamy w pożywieniu, takie jak: 

Należy pamiętać, że niedobory tych witamin mogą
powodować bardzo duże ubytki, jeżeli chodzi o jakość
naszej skóry i włosów, dlatego zwróćmy na to szczególną
uwagę. 

Mam nadzieję, że
porady zawarte w tym
e-booku pomogą Ci
wprowadzić do
codziennej pielęgnacji
dobre nawyki i cieszyć
się z pięknych,
zdrowych włosów.
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Jeśli chcesz zgłębić temat odpowiedniego dbania 
o skórę głowy i włosy, zapraszam Cię do zakupu

mojego e-booka: 
 

„Zdrowe włosy, piękne włosy. 
Poradnik Trychologiczny”

 
z którego szczegółowo dowiesz się, jak powinna

przebiegać prawidłowa pielęgnacja włosów, jakie
są najczęstsze problemy ze skórą głowy oraz

włosami, a także kiedy warto odwiedzić trychologa
oraz jakimi preparatami można wspierać się 

w drodze po lśniące, mocne włosy.
 

Aneta Wcisło
 
 

KUPUJĘ E-BOOK
 
 
 

Gdzie mnie znajdziesz:
 

Strona www: www.wiecejwlosow.pl
Grupa FB: Piękne Włosy & Zdrowe Włosy

 

https://www.sklep.wiecejwlosow.pl/zamowienie/
http://www.wiecejwlosow.pl/
http://www.wiecejwlosow.pl/
https://www.facebook.com/groups/560449604786890

