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Чому моє волосся 
стає жирним після 
використання шампуню?

Чому у мене з’являється 
більше лупи після 
використання?

Чому шкіра голови свербить 
після використання?

Яку кількість кондиціонера 
необхідно нанести на волосся, 
а також на яке волосся його 
наносити, суAхе чи мокре?

Чому після використання 
кондиціонеру волосся 
швидко стає жирним?

Чому шампунь погано 
змивається та не піниться?

Ймовірно, використовується занадто велика 
кількість шампуню для миття голови, а також 
шампунь не змивається ретельно. Шампунь 
на основі натуральної гуарової камеді, тому 
він не так легко змивається як інші шампуні, 
що містять лауретсульфат натрій, які 
загущуються сіллю

Ми рекомендуємо спробувати чашковий 
метод, тобто налити трохи шампуню в чашку, 
змішати його з теплою водою і лише після 
цього вилити його на волосся. І якщо Ви 
думаєте, що це займе занадто багато часу 
(а це не займе багато часу), налийте трохи 
шампуню в руку, додайте трохи води, і вже 
потім розмащуйте по волоссі. Після цього 
декілька разів ретельно промийте волосся.

Лупа не викликається кондиціонером або 
шампунем, оскільки вона має грибкову 
основу. Щоб позбутися лупи, потрібно 
використовувати спеціально призначені 
для цього шампуні та кондиціонери. Лупа 
може з’явитися також через алергію, у 
разі індивідуальної алергії на будь-який 
компонент косметичного засобу. Ми 
пропонуємо знову спробувати чашковий 
метод та інтенсивне ополіскування волосся 
після миття, щоб усунути залишки шампуню.

Свербіж шкіри голови є симптомом 
неправильного змивання шампуню зі шкіри 
або індивідуальною алергією на будь-який 
компонент косметичного засобу.

Кондиціонер наноситься у невеликій 
кількості - еквівалент чайної ложки. Його 
можна наносити, як на сухе, так і на мокре 
волосся. Можливі 2 способи використання: 
традиційний шампунь, за яким слідує 
маска, або якщо волосся має тенденцію до 
надмірної жирності, тоді спочатку маска, а 
потім шампунь.

Якщо маска обтяжує ваше волосся – не 
відмовляйтеся від її використання, а нанесіть 
її на сухе волосся перед миттям. Після цього 
маску потрібно змити теплою водою та 
нанести шампунь.

Шампуні, які не містять лауретсульфат 
натрію дійсно піняться менше, ніж ті, що 
містять у своєму складі цю речовину. Тому 
ми часто використовуємо такий шампунь 
швидше (тому що наносимо його на волосся 
у більшій кількості), скаржачись на його 
слабку ефективність. Це велика помилка так 
вважати. Невелика кількість піни не свідчить 
про погане очищення волосся та шкіри 
голови. Піна не є показником миття.

Нанесення занадто великої кількості 
шампуню для волосся та недостатнє його 
змивання може викликати ефект жирного 
волосся. У такому разі, що ми можемо 
зробити? Ми рекомендуємо спробувати 
чашковий метод, тобто налити трохи 
шампуню в чашку, змішати його з теплою 
водою і лише після цього вилити його на 
волосся. І якщо Ви думаєте, що це займе 
занадто багато часу (а це не займе багато 
часу), налийте трохи шампуню в руку, 
додайте трохи води, і вже потім розмащуйте 
по волоссі.

Ви запитуєте
- Ми відповідаємо
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