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Zobacz, po które kosmetyki sięgać, by mieć blond włosy, jak gwiazdy Hollywood!

Wszystkie wiemy, że pielęgnacja blond włosów nie jest łatwa. Mowa tu szczególnie o tych włosach,
które naturalnie nie miały takiej barwy, ale zostały rozjaśnione.
Czego potrzebują blond włosy? Przede wszystkim nawilżenia i wygładzenia, chyba, że jesteś fanką
bardzo modnych w tym sezonie "plażowych fal", które szczególnie sexy wyglądają właśnie na blond
włosach. Taki look rodem prosto z kalifornijskich plaż, to prawdziwy hit tego sezonu! Jeśli więc
chcesz uzyskać taki efekt na swoich kosmykach, również znajdziesz tutaj coś dla siebie!
Jednak, niezależnie od sposobu stylizacji, włosy blond, zwłaszcza jeśli uzyskałaś taki kolor po
rozjaśnianiu, MUSZĄ być odpowiednio odżywione.
Jak uzyskać to wszystko? Pomogą Ci w tym wybrane i sprawdzone przez nas kosmetyki!

Farbowanie

Aby uzyskać najmodniejszy w tym sezonie, zimny blond, polecamy farbę Loreal Excellence. Po jej
użyciu możesz liczyć na bogaty, głęboki i długotrwały kolor, który w 100% pokrywa odrosty, również
te siwe. My uwielbiamy kolor nr 9, którego ambasadorką została ostatnio Grażyna Torbicka.

Odżywianie

Jeśli szukasz głębokiego odżywienia włosów jasnych i rozjaśnianych, zdecydowanie powinnaś sięgnąć

po produkty z serii John Frieda Sheer Blonde Hi Impact.
Cała seria, w której skład wchodzą: szampon, odżywka, maska oraz olejek przeznaczona jest do
intensywnej regeneracji włosów blond i rozjaśnianych, ale maskę z tej serii upodobałyśmy sobie
szczególnie!

Mycie

Gdy masz jasne lub rozjaśniane włosy, na pewno przyda Ci się pielęgnowanie ich drogocennymi
olejkami, już na poziomie ich mycia! Dlatego Twojej uwadze szczególnie polecamy szampon firmy
Garnier Fructis Oleo Repair. Dlaczego? To jeden z lepszych drogeryjnych szamponów, jaki
"przytrafił się" naszym redaktorkom z rozjaśnianymi i wysokoporowatymi włosami. Nie tylko
dokładnie je oczyszczał, ale też pielęgnował - dzięki zawartości drogocennych olejków, a do tego pięknie pachniał. Polecamy!

Szybkie oczyszczanie

Jesteś tak zabiegana, że zdarza Ci się nie mieć czasu na umycie włosów? Nie martw się. Z nowym
suchym szamponem od Morrocanoil, nie tylko zachowasz świeżość fryzury, ale i... odświeżysz kolor
swoich kosmyków. Wszystko dzięki temu, że szampon ten zawiera delikatne fioletowe refleksy
pomagające równoważyć żółte odcienie blondu i wydobywa to, co w jasnych włosach najpiękniejsze!

Letnia stylizacja

Seksowne fale rodem z kalifornijskich plaż to prawdziwy it look sezonu wakacyjnego. Aby je uzyskać,
wystarczy mokre lub suche włosy spryskać cudem w płynie od Loreal Professionel - LOREAL TECNI
ART WILD STYLERS BEACH WAVES i układać tak, jak chcesz, a fryzura będzie trwała i seksowna!

Nasz top zestaw do włosów

Seria Trichology Line marki Clarena z dodatkiem kawioru i pajęczego jedwabiu to coś, co
naprawdę zachwyciło naszą redakcję. Po użyciu szamponu i odżywki z tej linii, rozjaśniane włosy
były jedwabiście gładkie, odżywione, dociążone i nawilżone, a piękny zapach serii utrzymywał się
na nich przez długi czas. Musisz spróbować!
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Tatuaże inspirowane naturą
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