
WŁOS CI Z GŁOWY NIE SPADNIE 

  

  

  

Wakacje dobiegły końca, a intensywne wystawianie naszych włosów na kąpiele słoneczne 

spowodowało, że są przesuszone i straciły swój naturalny blask. Na szczęście, aby zredukować 

wysuszenie i odpowiednio nawilżyć ich strukturę, można sięgnąć po specjalnie temu 

dedykowane preparaty kosmetyczne. Zalet stosowania odżywek do włosów jest nieskończenie 

wiele. Na pewno korzystanie z nich jest jednym z najbardziej istotnych elementów w 

pielęgnacji. Dlaczego jednak nie wszyscy ich używamy? Jednym z najczęstszych powodów jest 

brak czasu. Odżywkę trzeba przecież nałożyć, po czym spłukać – niektórym osobom wydaje 

się to złożonym, długotrwałym procesem, a w rzeczywistości trwa to kilka minut. Gdybyśmy 



mieli odpowiedzieć na pytanie: Czy warto stosować odżywkę, udzielilibyśmy natychmiastowej 

odpowiedzi – tak, zdecydowanie warto! To właśnie ona sprawia, że nasze włosy po umyciu są 

łatwiejsze w rozczesywaniu, które przecież często powoduje ich wyrywanie. Ponadto włosy są 

bardzo miękkie w dotyku, gładkie, nie puszą się. Znika też kłopot z elektryzowaniem, który 

doprowadza nas nierzadko do „szewskiej pasji”. Stosowanie odżywek powoduje utrzymanie 

odpowiedniej wilgotności, co ma szczególne znaczenie u osób borykających się z 

przesuszonymi włosami. Jakby zalet było mało, odżywki spełniają funkcję zabezpieczającą 

przed działaniem negatywnych czynników. Dzieje się tak dzięki pozostawianej przez preparat 

warstwie ochronnej na powierzchni włosa. 

Jaki jest włos, każdy widzi. Już na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, czy włosy są w dobrej 

kondycji czy nie. Przypomnijmy sobie jednak, to co podkreślił dr Krzysztof Słoń - wynalazca 

Szamponu i Odżywki Zagęszczających Włosy z diosminą na konferencji w Bossie. Najwięcej 

interesujących informacji znajdziemy nie na zewnątrz, ale wewnątrz włosa. Ludzkie włókno 

włosowe składa się z części zewnętrznej (tej, która znajduje się nad skórą) i wewnętrznej 

(umiejscowionej pod powierzchnią skóry). Wierzchnią warstwę stanowi łodyga, na którą 

składają się trzy elementy – rdzeń, kora i otoczka. Część wewnętrzna to natomiast korzeń i 

cebulka włosa, które (w dużym uogólnieniu) znajdują się w zagłębieniu naskórka, 

tzw. mieszku włosowym. Żeby poznać i zrozumieć prawidłowe zasady odżywiania włosów, 

należy o tym wiedzieć. Przystępując do pielęgnacji, w pierwszej kolejności, musimy uderzyć 

w źródło – czyli w cebulkę. Przede wszystkim chodzi o to, aby dostarczyć cebulce odpowiednie 

składniki odżywcze oraz poprawić jej wchłanialność. W tym celu po każdym nałożeniu 

odżywki wykonujemy masaż głowy, dzięki czemu pobudzimy mikrokrążenie skórne.  Nie 

wolno również zapominać o części zewnętrznej, czyli łodydze włosa. Oprócz regularnego 

przycinania końcówek i ograniczenia stylizacji termicznej, najistotniejsze jest odżywianie. 

Dobra odżywka do włosów zapewni prawidłowy poziom nawilżenia, pozwoli na domknięcie 

łusek i wyeliminuje podstawowe problemy z włosami: szorstkość, zmatowienie, łamliwość. 

Jest to szczególnie istotne po okresie wakacyjnym, po którym nasze włosy są najczęściej 

przesuszone. Nieodzownym elementem pielęgnacyjnym jest Szampon i Odżywka 

Zagęszczające Włosy z diosminą! Dziś nadszedł ten dzień, w którym możemy się poszczycić 

kolejnym wspaniałym i niepodważalnym osiągnięciem, jakim jest uzyskanie Patentu za 

ŚRODEK STYMULUJĄCY POROST WŁOSÓW! Preparaty te, w chwili obecnej, są 

jednym z najlepszych w Polsce kosmetyków, które nie tylko zagęszczają, ale stymulują porost 

włosów i co równie ważne, przeciwdziałają ich wypadaniu! 



 

 

 

Najważniejsze właściwości Odżywki i Szamponu Zagęszczających 

Włosy z diosminą: 

 wzmacniające  (powoduje wzmocnienie struktury włosów od samych cebulek)  

 stymulujące (stymulacja uśpionych cebulek włosów) 

 przyspieszające wzrost włókien włosów 

 regenerujące  (przywrócenie blasku, gęstości) 

 zapobiegające wypadaniu włosów 

 nawilżające  

Najważniejsze właściwości Odżywki Zagęszczającej Włosy:  

 wzmacniające, stymulujące i regenerujące (działa na obszary dla nas niewidoczne: 

cebulkę włosową, gruczoły łojowe i kanalik włosowy)  

 ułatwiające rozczesywanie 

 ochronne (chroni przed przetłuszczaniem się)  

 regenerujące (kwas jabłkowy zapewni połysk i wygładzi łuski włosa)  



Pozytywny wpływ działania tych preparatów jest niepodważalny, zaś skuteczność potwierdzić 

mogą rzesze członków naszej organizacji, którzy to namacalnie odczuli efekty na swojej 

skórze…głowy.          Jeśli jest jeszcze spośród Was osoba, która nie miała styczności z tymi 

genialnymi produktami, warto by zaczęła jak najszybciej zabezpieczać włosy przed 

niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych przez cały rok. Stosując równolegle te 

dwa preparaty – Twoje włosy będą gęstsze i silniejsze. Należy podkreślić, że są to kosmetyki 

oparte o naturalne składniki, dzięki czemu nie uczulają  i nie  podrażniają skóry głowy. Dla 

osób, które szukają rozwiązania na nadmierne wypadanie włosów, stanowi ratunek, który jemu 

przeciwdziała.   

 


