


O knihe 
Účelom tejto knihy je vrátiť ženám s riedkymi vlasmi ich sebavedomie, pretože  
bez ohľadu na to, o aké poškodenie sa jedná, alebo aký je stupeň 
znehodnotenia vlasov, každá žena jednoducho potrebuje vyzerať a cítiť sa 
dobre, čo v konečnom dôsledku vedie k hodnotnejšiemu životu. 

 

Z psychologického hľadiska môže mať strata vlasov obrovský dopad na ženy, 
ktorých sebavedomie je bezvýhradne spojené s ich vlasmi. Tento sprievodca 
poskytuje jednoduchý návod kozmetických riešení a stylingových tipov, ako aj 
riedke vlasy môžu vyzerať skvelo. 

 

Viac ako 40 miliónov žien v Severnej Amerike trpí stratou vlasov spôsobenou 
dedičnosťou, diétami a hromadou hormonálnych a environmentálnych 
faktorov. Tieto hlavné príčiny sú často znásobené komplexmi prenášanými do 
vzťahov. 

 

Ak si ešte nie ste istá tým, prečo trpíte stratou vlasov, a ako tento faktor 
ovplyvňuje vašu psychiku, poraďte sa so svojim lekárom.  
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O autoroch 
DALE LORNA DENISON 
 

Dale sa delí o emocionálnu bolesť, ktorú prežíva žena, keď jej začnú vypadávať 

vlasy. I keď v tomto prípade vlastne neexistuje žiadna útecha, Dale sa venuje 

poskytovaniu kozmetických rád a hľadá so ženami riešenie tohto problému. 
 

Vďaka jej blogu, ktorý sa týka liečby vypadávania vlasov, poskytuje obrovskému 

množstvu žien trpiacim týmto problémom patričné informácie a oporu v tomto 

neľahkom období. Pomáha im tak vrátiť nielen sebavedomie, ale i chuť pracovať 

s ich vlasmi, aby sa znovu cítili krásne.  
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CHRISTOPHER DENISON 
 

Chrisovi začali vypadávať vlasy už v dobe, keď bol tínedžer. Poznal na vlastnej koži, 

ako sa dá stratou vlasov spoločensky  utrpieť. Pomocou prieskumu a známostí v 

oblasti vlasovej kozmetiky sa snaží dosiahnuť zmenu v komunite ľudí, ktorí utrpeli 

stratou vlasov. Odpovedá na otázky v príspevkoch na Daleinom blogu a pomáha 

tak ľuďom vyrovnať sa s týmto problémom. 
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Predstavenie 
Každá žena sa stretáva vo svojom živote s veľkým množstvom negatívnych 

myšlienok pri predstavách o svojom tele. Niet pochýb, že ak čítaš túto stylingovú 

príručku, je veľká šanca, že patríš k ženskej časti populácie, ktorá trpí riedkymi 

vlasmi. Všetci vieme, že naše vlasy sú korunou našej krásy, a preto strata vlasov  

je nielen emocionálnym bremenom, ale aj psychickým. 

 

Naše vlasy sú vnímavým prvkom, v ktorom sa ukladajú informácie o nás a o našom 

živote. Vedec môže preskúmať jedinú bunku a zistí, čo jeme, kde bývame, akej 

sme národnosti a ako žijeme. Prísť o vlasy znamená stratiť  kus seba, a práve preto 

je na ich znovunavrátenie potrebná starostlivosť o celé naše telo – od jedla  

až po emócie.  

 

Táto príručka je zbierkou tipov a trikov, ktoré vám opäť vrátia vaše stratené 

sebavedomie. Osvojte si techniky, ktoré používajú profesionáli v odvetví krásy,  

aby ste si okamžite zvýšili svoje sebavedomie. Získajte nadýchané, bohaté vlasy 

a majte zo seba už len dobrý pocit.  

 

Keďže doteraz neexistoval žiadny zázračný produkt, ktorý by efektívne liečil jemné 

vlasy,  nájdete tu veľa tipov, ktoré sú nielen jednoduché na realizáciu, ale tiež 

výborne fungujú. 
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Tip číslo 1  

Sebadôvera a Image – štýlové znovu skrášlenie 

3 veci, ktoré robia ženu štýlovou: 
 

1. Postava - keď žena pozná svoju postavu a nosí štýl, ktorý sa k nej 

najviac hodí, vyzdvihuje tak svoje prednosti a strategicky využíva 

nielen farbu, ale i vzory, doplnky a iné detaily,  

ktoré podtrhnú jej krásu. 

2. Oblečenie a štýl – oblečenie odráža osobný  štýl každej ženy. 

A pritom vôbec nezáleží na tom, či sa jedná o športový look, 

elegantný, alebo o džínsy a obyčajné tričko, pretože štýl každej ženy 

je jednoducho jej vlastný.  

3. Sebadôvera - všetci módny experti sa zhodujú na tom,  

že žena, ktorá sa cíti dobre tak, ako vyzerá, pôsobí sebavedome. A 

nie je nič tak štýlové ako byť sebavedomou. 
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Všetci sme už čítali články o tom, že krásne ženy sú v živote úspešnejšie – zarábajú 

viac peňazí, sú obľúbenejšie a majú tendenciu žiť šťastnejší život. Hoci sa hovorí, že 

neexistuje žiadna presná definícia krásy (tým pádom máme všetci šancu na 

úspech!), ale o sebavedomí to neplatí. Sebavedomá „priemerná“ žena so skvelým 

osobným štýlom kedykoľvek zatieni neistú supermodelku.  
 

Sústredením sa na vytváranie osobného imageu a zhodnocovaním svojich vlastností 

využijete energiu pozitívne, čo sa zanedlho odrazí i na vašom vzhľade. Urobte niečo 

pre seba a prestaňte sa uzatvárať do svojich komplexov a úzkostí spojených so 
stratou vlasov. Žiadna situácia nie je bezvýchodisková   



Skvelý  styling je o nájdení osobného looku – to je ten, ktorým vyjadruje, kým ste, aká 

ste a kedy ste v najlepšej kondícii. Základom skvelého osobného stylingu je: 

 

 cítiť sa sebavedomo vo svojej vlastnej koži - so všetkými chybami 

 zvýraznenie svoje predností 

 správne držanie tela 

 pozitívny prístup – či už k životu ako takému, alebo k situáciám, ktoré vám pretnú 

cestu   
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Tip číslo 2  

Robí vám váš stylista správny strih? 

Riedke vlasy sú delikátna záležitosť a nájdenie správneho stylistu je nevyhnutnosť 

potrebná k dosiahnutiu správneho looku. Mnoho žien  

strávi roky vytváraním si dôverného vzťahu so svojim  

kaderníkom ešte predtým,  ako začnú prichádzať  

o vlasy. Ak váš stylista nepracuje pravidelne s jemnými  

vlasmi, možno je čas zveriť sa do rúk niekomu, kto  

rozumie psychickým a emocionálnym aspektom  

spojeným so stratou vlasov.  
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Dôvoď číslo jedna, prečo ženy zostávajú s 

nesprávnym stylistom je loajalita a tiež obava 

z konfliktu.  

 

Vyberte si salón, ktorý sa stará o klientov, ktorí 

vyžadujú viac súkromia. Mnohé salóny majú 

súkromné miestnosti, ktoré sa dajú objednať a 

zabezpečia vám bezstresový zážitok. Existujú i stylisti, 

ktorí vás navštívia priamo doma. 
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Váš súčasný stylista môže síce naplňovať vaše potreby, ale ak cítite, že je čas pohnúť 

sa ďalej, riaďte sa týmito krokmi pri hľadaní správneho stylistu: 

 

1. Pátrajte - použite internet, zlaté stránky a iné prostriedky, ktoré vás privedú k 

novému stylistovi. Nie všetci stylisti, ktorí pracujú s jemnými vlasmi, sú zhromaždení 

v malých kaderníctvach. Uistite sa, že obvoláte naozaj všetky značkové salóny  

a informujte sa, či majú zamestnancov, ktorí sa špecializujú na vypadávanie 

vlasov. 

 

2. Vyberajte si – stylisti by mali poskytovať konzultácie zadarmo, na ktorých riešia 

vaše potreby a zoznámia vás so svojím pracovným štýlom a prostredím. 

Navštívte toľko stylistov, koľko len potrebujete a vyberte si toho, s ktorým sa cítite 

najlepšie. Vybrať si správneho stylistu je ako vybrať si úžasné topánky - spoznáte, 

kedy vám pasuje. 
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3. Súďte knihu podľa obalu -  salón, ktorý sa skutočné 

zaoberá kaderníckym umením, investuje do svojho 

vzhľadu, vrátane budovy a zamestnancov.  

Salóny, ktoré ponúkajú školenia vo vlastnej réžii, budú 

pravdepodobne najviac zorientované v posledných 

trendoch a technológiách. Venujú totižto viac času 

vzdelávaniu a tréningom v porovnaní so salónmi, 

ktoré tréningové programy neposkytujú. 



Tip číslo 3:  
Ako ohodnotiť nového stylistu?  

Teraz, keď už ste našli skvelého stylistu, je dôležité vedieť, čo by ste mali prediskutovať 

na  východiskovom ohodnotení vášho štýlu. Miesto  úzkosti a nervozity choďte na 

vaše prvé stretnutie s pocitom vzrušenia. Svoj prieskum ste spravili a teraz je čas 

spraviť ďalší krok vpred k bohato vyzerajúcim vlasom a zvýšeniu vášho sebavedomia. 

Na čo by ste sa mali zamerať pri  prvom stretnutí s vašim stylistom? 

 

1. Preskúmanie vlasov – i keď tento krok považujeme za najdôležitejší, ešte stále je 

vo veľkom prehliadaný mnohými stylistami. Na prvom stretnutí je nutné 

prediskutovať zloženie, stav a jemnosť vlasov. Ubezpečte sa, že sa stylista počas 

tohto kroku nikam neponáhľa. 

 

2. Analyzujte vás životný štýl a strihy –stylista by vám mal odporučiť strihy, ktoré sa 

hodia k tvaru vašej tváre s ohľadom na oblasti rednutia vlasov. Život s riedkymi 

vlasmi je dôsledok životného štýlu, a preto je dôležité prediskutovať výzvy, s 

ktorými sa stretávate každý deň so svojimi vlasmi.  

 

Otázky, ktoré sa vám budú hodiť: 

 „,Milujem svoj strih tak, ako je, ale cítim, že upútava pozornosť na redšie vlasy na 

vrchu hlavy. Chcela by som strih, ktorý to lepšie zakrýva....“ 

 „Veľa cvičím a zdá sa mi  čoraz zložitejšie zopnúť si vlasy, pretože rednú... Existuje 

lepší strih, ktorý by pristal k mojej tvári, aby som mohla ísť do posilňovne a nemusela 

mať obavy z toho, ako si vlasy zopnúť?“ 

 „Vypadávanie mojich vlasov sa zhoršilo za posledný mesiac, preto potrebujem strih, 

ktorý im dodá objem. A chcem mať strih, ktorý bude jednoduchý na úpravu doma.“  
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3. Analýza straty vlasov –stylista by mal byť dostatočné vzdelaný v oblasti rôznych 

vlasových postihnutí a mal by vedieť, ako s nimi pracovať. Informujte ho o 

vypadávaní vlasov, ktoré má na vás veľký vplyv. Napríklad: 

 ktoré sú vaše problémové miesta 

 zaregistrovali ste zlepšenie/zhoršenie vypadávania 

 Napadá vám, čo môžete na základe fyzických predpokladov očakávať? V 

závislosti  od dôvodu, prečo vlasy vypadávajú (genetika, hormóny, choroba) 

zažijete rôzne stupne vypadávania vlasov. Ak budete dopredu vedieť, čo môžete 

očakávať, umožní to vášmu stylistovi naplánovať strih, ktorý bude s danou situáciou 

spolupracovať. 
 

4. Inšpirácia a prieskum štýlov – vy a váš stylista by ste teraz mali prejsť časopismi a 

knihami o farbení, aby ste mohli prediskutovať, čo sa vám páči a čo by vám 

pristalo. Počas tohto procesu by vám stylista mal odporučiť spôsoby úpravy strihu, 

poprípade farbu na zvýraznenie vašej tváre a pracovať s postihnutými oblasťami. 
 

5. Plán na zmenu – keď už ste 1sa dohodli na looku, ktorý chcete docieliť, stylista by 

vám mal objasniť, čo bude nasledovať ďalej. V tejto fáze by ste  mali cítiť,  

že ste súčasťou procesu a cítiť sa úplne komfortne pri ďalšom postupe. 
 

Ak  kedykoľvek počas skrášľovania cítite, že sa náhlite  

alebo že nie ste rešpektovaná, vysvetlite, že nie ste  

pripravená na ďalšie kroky a objednajte sa na iný termín.  

Máte na to právo!   
 

Mnoho salónov má pravidlá ohľadne zrušenia termínu,  

keď vyžadujú zaplatenie poplatku za nezrealizované  

stretnutie, ale je takisto ich zodpovednosťou, aby stylisti  

strávili čas tak, aby sa klient cítil komforte a rešpektovaný. 
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Čo by v našom jedálničku nemalo chýbať? 

 

 orechy (brazílske orechy, vlašské orechy, kešu, borovicové  

jadierka) poskytujú esenciálne mastné kyseliny potrebné  

na podporu rastu vlasov 
 

 dostatok vajec, strukovín, sušeného ovocia, rýb a mäsa  

sú nutnou súčasťou správneho stravovacieho režimu,  

pretože deficit železa môže byť dôvodom straty vlasov 
 

 rybí tuk dodáva živiny pre silné a pružné vlasy, a preto  

makrely, losos a tuniak by mali byť súčasťou vášho  

jedálnička minimálne dvakrát týždne. 
 

 ženy, ktoré trpia stratou vlasov spôsobenú nedostatočnou  

produkciou  žalúdočných štiav, budú prosperovať  

užívaním Acidofilu po každom jedle 
 

 včelí peľ, obvykle dostupný v podobe kapsúl v obcho- 

doch so zdravou výživou, je svetovo známy ako  

najkompletnejší zdroj živín a je často používaný pri liečbe 

vypadávania vlasov  
 

 morské riasy boli uvítané ako zázračný zdroj výživy na rast vlasov, 

ktorý obsahuje 13 zo 14 živín potrebných na produkciu vlasov.  

Morské riasy sú mnohostranne použiteľné a chutné. Dajú sa použiť do 

polievok, šalátov a samozrejme v sushi! 
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Aké terapie môžete použiť pri riešení vypadávania vlasov? 

 

 Meditácia a predstavivosť – napriek tomu, že sa mnoho ľudí z myšlienky  

o meditácii vysmieva, štúdia ukázali, že meditácia a pozitívne myslenie  

prispeli k pozitívnym výsledkom pri liečení telesných chorôb, a i pri liečbe 

vypadávania vlasov sa táto technika javí byť veľmi prínosnou. 

 

 Cvičenie – akékoľvek cvičenie, ktoré zvyšuje tempo srdca, povedie k toku krvi  

do vašej hlavy a kože. Beh, plávanie, joga, tai-chi – je mnoho náročných i menej 

náročných alternatív pre všetky vekové skupiny a úrovne fitnes.  V kombinácii  

so zdravou stravou je cvičenie skvelý spôsob, ako sa cítiť zdravšie, sebavedomejšie 

a zvyšovať cirkuláciu krvi v tele, čo podporí kvalitu pokožky hlavy.  
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 Masáž – indiánska masáž hlavy je 

úžasný zážitok, ktorý by mal každý 

aspoň raz zažiť. Okrem stimulácie 

kľúčových svalov a krvného obehu 

potrebného na rast vlasov, masáž 

hlavy zrelaxuje myseľ a odbúrava 

stres.   Doma si masáž pokožky na 

hlave môžete spraviť sama (alebo 

požiadať kamarátku alebo 

partnera, aby vám ju spravil).  

Štvor-minútová masáž pokožky 

hlavy denne pomôže stimulovať 

rast vlasov. 



Tip číslo 5:  

Top strihy na riedke vlasy 

Mať dobre udržiavaný strih je skvelý spôsob ako minimalizovať viditeľnosť riedkych 

vlasov. Nechať si vlasy upraviť či ostrihať každé tri mesiace je nevyhnutné, aby ste si 

udržali ten najlepší vzhľad vlasov. Uvádzame preto zoznam strihov, ktoré sú pre jemné 

vlasy ideálne. Preberte so svojim stylistom všetky možnosti, aby ste sa mohli správne 

rozhodnúť s istotou, že nový strih bude ladiť s tvarom vašej tváre. Minimalizáciou 
problémových partií vám stylista dokáže rozžiariť tvár a dodať tak „stratenú“ iskru  

10 Stylingových tajomstiev pre ženy s riedkymi  
vlasmi | HairFor2®  

Strana 13 

BOB 
 

 skvelý účes, ktorý dodáva hustotu vašim vlasom 
 

 bob by nemal končiť na najširšej časti vašej tváre – tvar 

diamantu a štvoruholnikové  tváre by si mali vybrať dĺžku 

bobu po plecia, oválne si môžu zvoliť akúkoľvek dĺžku  

a okrúhle tváre by mali zvoliť dlhší, asymetrický tvar bobu 
 

 ak váš stylista dá do konečnej podoby strapatý, módny 

look, dodá to vašim vlasom pohyblivosť a veľkosť 
 

 postupný bob (aký nosí Victoria Beckham) veľmi pristane 

jemným vlasom, pretože dodáva veľký objem vlasom 

vzadu a zjemňuje dlhšie časti vpredu 



VRSTVENÝ POLODLHÝ STRIH  
 

 veľmi pristane ženám, ktoré nemajú riedke 

miesta na vrchu hlavy a chcú pridať viac 

pohybu a veľkosti svojim jemným vlasom 
 

 požiadajte svojho stylistu o účes tiahnuci sa  

k pleciam s mnohými vrstvami všade dookola 
 

 nechajte konce tupé, ale vytvarované (stylista 

strihá tak, aby končeky neboli rovnaké),  

s ktorými sa budete môcť hrať a pridať objem 

prostredníctvom jednotlivých vrstiev 
 

 po stranách pridajte dlhý vyzdvihujúci lem, 

ktorý zvýrazní srdcovú a diamantovú tvár 
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STRIH PODĽA ČIAPKY 
 

 skvelý strih, ktorý ľahko prekryje riedke oblasti na temene 
 

 strih „podľa čiapky“ je krátky, viacvrstvový zostrih vlasov, ktorý je dobrým riešením  

pre tie ženy, ktoré si rady umývajú a stylujú vlasy 
 

 požiadajte svojho stylistu, aby vám dal množstvo hravých vrstiev, ktoré môžu byť 

chaoticky zrezané, dobre navrstvený strih vám umožní pohrávať sa s jednotlivými 

časťami a zamaskovať riedke oblasti 
 

 dobre pristane oválnym, okrúhlym tváram a tváram v tvare diamantu 
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VECI, KTORÝM SA VYHNÚŤ 

 

Ak bob alebo účes podľa čiapky jednoducho nie ste vy, porozprávajte sa so svojím 

stylistom, aké iné možnosti  by mohli zabrať – pamätajte, ak nie ste na 100% spokojná  

so svojím novým strihom, neoplatí sa meniť svoj štýl. 

 

Strihy, kde stylista zvolí preriedenie vlasov nožnicami, v snahe dosiahnuť elegantný look, 

nebudú pri riedkych vlasoch vyzerať dobre. 

 

Ak máte kučeravé alebo vlnité vlasy, strih musí sedieť vašej prirodzenej štruktúre – strihy 

„podľa čiapky“ a boby nepristanú veľmi kučeravým vlasom. Neinvestujte do strihu,  

ktorý môžete nosiť iba v prípade, že si vlasy vyžehlíte. Nový strih musí sedieť vášmu 

prirodzenému stavu. 
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Tip číslo 6:  

Farbenie – pomocník pre vytvorenie objemu a hustoty 

Farba je skvelý nástroj, ktorý ženy s jemnými vlasmi môžu použiť na vytvorenie dojmu 

objemnejších vlasov. Napriek tomu, že farbenie bolo v minulosti považované za vec, 

ktorá zhoršuje vypadávanie vlasov, je dnes mnoho možností, ktoré tento neželaný 

efekt minimalizujú. Akákoľvek forma chemikálie, ktorá sa použije na pokožku hlavy,  

v sebe nesie riziko spustenia alergickej reakcie. Ak si farbíte vlasy doma, nezabudnite 

pred farbením urobiť test na kúsku pokožky. Ak vás farbí stylista, požiadajte ho o tento 

test pred farbením, aby ste sa vyhli alergickým reakciám alebo iným nepríjemnostiam.  
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FARBENIE DOMA 

Ak ste spokojná s farbením sa doma, tak toto je možnosť, ktorá vám ušetrí peniaze  

a umožní vám vychutnať si súkromie vášho osobného „domáceho salónu“. Domáce 

farbenie nie je doporučené pri dramatických zmenách (ako napríklad zmena  

z tmavej na blond alebo opačne), alebo ak máte príliš komplikované vlasy,  

ktoré môžu zle zareagovať na farbu.  
 

Ak si vlasy farbíte doma prvýkrát a už nejakú farbu na vlasoch máte, buďte 

pripravená na to, že výsledok nemusí vypadať tak, ako na krabičke. Farbené vlasy 

totižto reagujú inak, a v prípade, že sa ich snažíte prekryť inou farbou, môže dôjsť 

k neočakávanej reakcii.  
 

Ak si farbíte vlasy úplne prvýkrát, zvoľte farbu maximálne o dva odtiene bledšiu  

alebo tmavšiu od vašej prirodzenej farby. V opačnom prípade sa môže stať, že farba 

nebude ladiť s farbou vašej pokožky a vašich očí.  



Mnoho veľkých značiek má online vyhľadávače farby, kde vám virtuálny stylista 

odporučí najvhodnejší farebný odtieň. Ak chcete byť odvážnejšia, navštívte odborníka. 

Z pestrej farebnej škály siahnite vždy radšej po farbách bez amoniaku, ktoré sú šetrnejšie 

k vlasom i pokožke hlavy.  
 

FARBENIE V SALÓNE 

Farbenie v salóne je možnosť vhodná pre ženy, ktoré potrebujú pomôcť pri výbere farby, 

majú veľmi poškodené vlasy alebo potrebujú namiešanú farbu. Konzultácia by mala byť 

dohodnutá vopred, aby ste mohli prediskutovať svoje potreby so stylistom. Požiadajte 

ho, aby vám ukázal knihu farieb, aby ste vedeli, ako bude farba vyzerať spolu s vašou 

pokožkou.  
 

Žiadna farba nemá garanciu 100% výsledku. Môže dôjsť k neočakávaným zmenám  

pri reakcii vašich vlasov s namiešanou farbou. V kvalitnom salóne, kde vám farbu 

namiešali, by ste mali mať možnosť opravy zo zdrojov, ktorými salón disponuje. 

 

TIPY PRI FARBENÍ 

 držte sa v rozmedzí dvoch farebných odtieňov od vašej prirodzenej farby  

pre dosiahnutie najlepšieho výsledku 

 dramatické zmeny (z blond na hnedú, z hnedej na čiernu alebo blond) si vyžadujú 

špeciálne produkty na prekrytie farby – radšej to neskúšajte doma, aby ste nebola 

sklamaná 

 svetlejšie odtiene majú tendenciu minimalizovať viditeľnosť riedkych miest, tmavé 

vlasy zas vyzerajú hustejšie. Rozhodnite sa pre farbu, ktorá je blízka vašej pokožke   

na hlave. 
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Tip číslo 7:  

Umenie zvýraznenia a prekrytia (tzv. melír) 

Top stylisti sa zhodujú, že melír je najlepší spôsob, ako pridať vlasom vizuálny objem 

prostredníctvom farieb. Na rozdiel od plnej farby, zvýraznenie melírom môže byť 

dosiahnuté rôznymi odtieňmi na vytvorenie prirodzeného, viacrozmerného looku,  

čo pridáva vlasom objem a pružnosť. 

 

 

10 Stylingových tajomstiev pre ženy s riedkymi  
vlasmi | HairFor2®  

Strana 18 

Melír sa väčšinou robí v salónoch, ale na trhu 

existuje veľa pomôcok, ktoré môžete použiť doma. 

Ak chcete ušetriť, alebo uprednostňujete pohodlie 

domova pred salónom, môžete si vlasy zvýrazniť 

doma asi tak za hodinku. Ideálne bude, ak vám 

s aplikáciou pomôže kamarátka, pretože uvidí  

na vrch vašej hlavy, a tiež sa jej bude lepšie 

pracovať s vlasmi na chrbte.  

 

Ak zvolíte profesionála, sadnite si so svojím  

stylistom a vysvetlite mu, že chcete viactónové 

presvetlenie na dosiahnutie prirodzenej farby  

a dodanie objemu a veľkosti. Použitie dvoch až 

piatich odtieňov farby vytvorí prekrásny žiariaci 

look. Pre melírovanie je najvhodnejšie použiť fóliu; 

v žiadnom prípade si nenechajte nasadiť čiapku 

ani nenechajte stylistu pracovať s tzv. metódu 

maľovania.  



Nech už si zvolíte akúkoľvek farbu pre melír, uvádzame niekoľko pomôcok, vďaka ktorým 

dosiahnete nádherný vzhľad vlasov prostredníctvom zvýrazňovania a prekrývania: 

 

1. Pravidlo dvoch odtieňov – nikdy nezosvetľujte alebo neztmavujte viac ako o dva 

odtiene od vašej prirodzenej farby – výsledok bude vyzerať viac avantgardne  

ako prirodzene, a iba upriamite pozornosť na riedke vlasy. Ak už ste s vašimi vlasmi 

porušili toto pravidlo, navštívte svojho stylistu, ktorý vám vlasy opäť vráti do škály 

dvoch odtieňov. 

 

2. Toto je „in“ – jemný melír, ktorý je správne husto rozmiestnený, vytvára prirodzený 

žiarivý look, ktorý vizuálne pridá objem do Vašich vlasov. 

 

3. Krása je ukrytá v pokožke - čím viac pracujete s odtieňom vašej pokožky, tým lepšiu 

výslednú farbu dosiahnete. Ak máte teplú pokožku (základ je zlatá), vzdajte sa 

zlatých tónov a rozhodnite sa pre hlbšie tóny so základnou farbou červenou.  

Ak máte studenú pokožku (základná farba je ružová), zvýrazňujte  

vlasy popolavým odtieňom a odtienkami pšenice namiesto  

teplých tónov. 
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Tip číslo 8:  

Zväčšenie objemu 

Máte skvelý strih a úžasnú farbu a teraz je všetko vo vašich rukách – domáca úprava 

vašich vlasov. V mnohých prípadoch sa to lepšie hovorí ako vykonáva. Všetci vieme, 

že doma je ťažké dosiahnuť look ako zo salónu, špeciálne vtedy, keď potrebujeme 

vytvoriť tvar a objem. Nasledujúce tipy profesionálnych stylistov Vám pomôžu dostať  

z vašich vlasov maximum a vytvoriť oslňujúci objem, aby ste vyzerali a cítili sa krásne. 

 

1. PRED SUŠENÍM VLASOV 

 Na uterákom vysušené vlasy naneste penové tužidlo alebo sprej na objem priamo 

ku korienkom a ihneď začnite česať opačným smerom. 
 

 Pridajte trochu peny na vytvorenie objemu do stredu a na končeky. Množstvo 

zvoľte v závislosti od typu vlasov. Používajte ho šetrne. 
 

 Na dlaň si naneste malé množstvo spreju na vytvorenie objemu a zamiešajte ho s 

trochou detského púdru, jemne ho vmasírujte od korienkov až po končeky.  Toto je 

krok, ktorý dodá vlasom netradičný objem. Podmienkou je naniesť naozaj 

minimálne množstvo, aby ste váhou týchto prípravkov vlasy zbytočne 

nezaťažovali. Možno budete potrebovať niekoľko „pokusov“, než zistíte, aké je to 

správne množstvo pre vaše vlasy. Spoznáte to tak, že vaše vlasy budú objemnejšie 

bez toho, aby vzbudzovali pocit „pregélovaných“ alebo „spľasnutých“ vlasov. Na 

záver použite trocha spreju na zafixovanie. 
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2. SUŠENIE VLASOV 

 keď už máte nanesený produkt vo vlasoch, začnite sušiť vlasy postupne od strednej  

po vysokú teplotu 
 

 ak máte rozštiepené končeky, najprv vysušte túto časť, potom sa pohybujte z jednej 

strany hlavy na druhú 
 

 začnite od korienkov a fénujte opačným smerom (teda proti smeru, ktorým vaše vlasy 

bežne „padajú“). Keď už sú korienky vysušené, fénujte studeným vzduchom (väčšina 

fénov má tlačidlo na studený vzduch) a pokračujte do dĺžky ku končekom  

s horúcim vzduchom 
 

 keď už je určitá oblasť vysušená, nechajte ju na hlave oddychovať (stále zostáva v 

opačnom smere) až kým nedokončíte celú stranu. Toto umožní korienkom vyschnúť  

v tejto pozícii, číže keď prehodíte vlasy do ich prirodzeného smeru budú končeky 

postavené a nie ležiace na pokožke hlavy. Týmto opticky zväčšíte objem svojich vlasov.  
 

 pokračujte na opačnej strane hlavy použitím tej istej metódy 
 

 na zadnej časti hlavy vysušte dorovna vrchnú časť, zvyšok nechajte tak, aby končeky 

obkresľovali vašu tvár a pokračujte až ku krku 
 

 pridajte posledné úpravy ako trochu gélu alebo laku na vlasy 
 

 ak máte prirodzene kučeravé alebo vlnité vlasy a nechcete si ich vyrovnávať, použite 

difuzér a ním vlasy vysušte 
 

 samozrejme sú aj iné spôsoby ako pridať objem vašim vlasom. H orúce natáčky alebo 

kulma zvlnia vaše vlasy a pridajú im na objeme. Používajte ich ale iba v prípade, že sa 

zvlnené vlasy hodia k vášmu image.  
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Tip číslo 9 

Produkty na riedke vlasy 

Na trhu je veľký výber produktov, ktoré sú určené na riedke vlasy. 

Môžete požiadať vášho stylistu o odporučenie  určitej značky, ale vo 

všeobecnosti sa držte týchto zásad: 
 

 používajte šampón a kondicionér na zväčšenie objemu. Ak 

použijete viac kondicionéru uistite sa, že je veľmi jemný a nie 

mazľavý 
 

 šampón by mal mať pH od 4,5 – 5,5, aby neiritoval pokožku hlavy 
 

 každý druhý týždeň použite hlboko čistiaci šampón, aby ste sa vyhli 

tzv. „produkt buildup“, čo je vlastne nadbytočné usadzovanie 

kozmetických produktov vo vašich vlasoch. Odporúčame šampón 

HAIRFOR2 
 

 pena na  objem je vytvorená špeciálne na jemné vlasy tak, aby 

vlasy neoťaželi 
 

 ochranný prostriedok na vytvorenie objemu vlasov upravovaných 

teplom je skvelé použiť na vytvorenie tvaru, ak si často fénujete 

vlasy 
 

 na držanie tvaru zvoľte jemný lak na vlasy alebo stylingový krém 
 

 vyhnite sa vosku a ťažkým gélom 
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Tip číslo 10  

Vlasové doplnky a dodatky 

V posledných rokoch sa dramaticky zvýšilo využitie  vlasových príčeskov, predlžovania 

vlasov a parochní. Cenovo dostupné a jednoducho použiteľné vlasové doplnky sú 

kdekoľvek k dispozícii a dávajú ženám s riedkymi vlasmi ďalšiu možnosť dodať vlasom 

objem, či už je to v bežný deň alebo na špeciálnu príležitosť. Sú rôzne typy vlasových 

kúskov, ktoré môžu byť použité na rôzne príležitosti.  
 

Nižšie sa dočítate, ktorý z vlasových doplnkov je vhodný pre vás. 
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PREDLŽOVANIE 

Malé množstvo vlasov (ľudských alebo umelých) sa prilepí  

na korienky prirodzených vlasov. Môžu byť aplikované  

na celú plochu hlavy alebo len na vybrané oblasti. Vyzerajú  

prirodzene a dajú sa upravovať a farbiť, ako keby boli vaše  

vlastné (toto sa týka iba ľudských vlasov; farbením a úpravou  

umelých vlasov teplom ich môžete poškodiť a znehodnotiť)  

a dodávajú okamžite dĺžku aj objem.  
 

Nevýhodou je, že predlžovanie je drahé a treba ho obnovovať každých  

3-6 mesiacov.  V prípade, ak nie je dostatok prirodzených vlasov na prekrytie spojov,  

začne ich  byť vidno (preto predlžovanie nie je dobrým riešením pre tie ženy,  

ktoré majú veľmi riedke vlasy na vrchu hlavy). Pramienky „nalepených“ vlasov  

sú nemalou záťažou na korienky prirodzených vlasov,  

čo môže neskôr viesť k ich vypadávaniu. 

 



PAROCHŇA – ÚPLNÁ ALEBO ČIASTOČNÁ 
 

Parochne môžu byť vyrábané z ľudských alebo umelých vlasov, a to ako jeden celok, 

alebo vo viacerých kúskoch. Parochňa môže byť nasadená na prirodzené vlasy,  

alebo môže byť nalepená na trvalo, hoci je potrebné, aby bolo na hlave veľmi málo 

vlasov, čo umožní parochni, aby držala na pokožke hlavy. Čiastkové parochne môžu 

použiť ženy, ktoré majú veľmi riedke oblasti a chcú ich prekryť. Taktiež musí byť táto 

oblasť vyholená, aby sa daný kúsok mohol prilepiť. Parochne sú veľmi univerzálne  

a predstavujú skvelé prekrytie pre tých, ktorí trpia vážnou stratou vlasov. Nevýhodou 

parochní je, že napríklad v teplom počasí môžu byť nepohodlné. 
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PRÍČESKY 
 

Príčesky, obvykle 2,5 cm široké pramienky vlasov, 

sú bežne dostupné u predajcov vlasovej 

kozmetiky i v bežných drogériách, a to v rôznych 

prirodzených, módnych i extravagantných 

farbách. Príčesky sú skvelým spôsobom ako 

môžete experimentovať s výzorom pramienkov 

bez škody, ktorá je spojená s predlžovaním. Aby 

sa efektívne prekryli spoje na hlave, je nutné mať 

dostatočné množstvo vlastných vlasov.  
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SPREJE NA ZAHUSTENIE VLASOV 

 

Nový  a prevratný výrobok na trhu, HairFor2, je profesionálny 

kozmetický sprej na zahustenie vlasov, ktorý vytvára vlasové spoje 

pridávaním prirodzených mikročastíc keratínu (zloženie vlasu) s 

vodeodolným spojivom. Ako keby ste pridali vlasy k vlasom. Je 

najobľúbenejší a najvhodnejší vlasový zahusťovač v spreji na trhu.   

V kombinácií s ktorýmkoľvek vlasovým stylingovým tajomstvom, ktoré 

ste našli v tomto stylingovom sprievodcovi, HairFor2 vám prinesie 

výsledok, ktorý zmení vás život. Funguje jednoducho a efektívne v 

akomkoľvek štádiu vypadávania vlasov bez ohľadu na jeho príčinu. Je 

to jednoducho súčasť liečebného plánu na zlepšenie výzoru riedkych 

vlasov. Vysoko efektívny a jednoducho použiteľný HairFor2 je dostupný 

v desiatich vode odolných prirodzených farbách. Predstavuje skvelé, 

cenovo dostupné riešenie pre tých, ktorí sú večne zaneprázdnení a 

vedú aktívny život. Viac na www.hairfor2.sk  

Vysporiadať sa s vypadávaním vlasov je pre každú ženu iná  

skúsenosť. Tento sprievodca je zdrojom profesionálnych odporúčaní 

na rýchle dosiahnutie objemnejších vlasov doma a takisto aj vecí, 

ktoré je potrebné si zapamätať pri nasledujúcej návšteve salónu. 

Keďže vysporiadanie sa s vypadávaním vlasov nie je nikdy 

jednoduchá záležitosť, tento sprievodca predstavuje jednoznačne 

pomoc na zmiernenie denného stresu spojeného so stylingom  

a udržiavaním riedkych vlasov, aby ste sa cítili a vyzerali skvele. 

Pre viac potrebných informácií o vypadávaní vlasov u žien  

navštívte náš podporný blog 

www.padani-vlasu.org   

http://www.padani-vlasu.org/
http://www.padani-vlasu.org/
http://www.padani-vlasu.org/


Poučenie 

Služby, obsah a informácie z tejto publikácie alebo získané z webovej stránky HairFor2 

sú poskytované na  báze „ako to je“ a „ako je dostupné“ a všetky oprávnenia skryté 

alebo vyjadrené sú zamietnuté bez výnimky, žiadne práva na predaj, využitie  

na konkrétny cieľ sa považuje za porušenie.  SANvest, s.r.o., by nemala byť 

zodpovedná za žiadne omyly alebo zanedbanie spojené s touto publikáciou  

alebo webovou stránkou a jej obsah alebo informácie poskytované v tejto publikácii 

alebo na webovej stránke a vyhradzuje si práva na uskutočňovanie zmien  

bez upozornenia. SANvest, s.r.o., by nemala byť zodpovedná za žiadne priame 

neplánované alebo dôležité straty alebo škody voči osobám alebo majetku ani 

žiadne iné straty alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zriaďovania  

alebo používania tejto publikácie alebo webovej stránky. SANvest, s.r.o., si vyhradzuje 

práva na zmeny bez oznámenia alebo prekážok, cenové sadzby, produkty a služby 

vrátane a bez obmedzenia, vzhľad produktu, ceny, technickú podporu, hodiny 

prevádzky, politiku, termíny a podmienky. 
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Bezriziková špeciálna ponuka 

Všade ženy hovoria, že: 

 

„HairFor2 znamená vyzerať dobre a cítiť sa skvelo  

s okamžitým riešením na krásu pre silnejšie a objemnejšie vlasy“. 

 

 

Vyskúšajte HairFor2 bez rizika na 30 dní – Rozhodnite sa sama.... 

 

HairFor2 je prevratný, špeciálne pripravený, európsky vlasový produkt,  

ohodnotený v salónoch, ktorý okamžite pridáva tvar a objem vašim  

vlasom v priebehu sekundy. Je perfektný pre ženu, ktorá chce nosiť  

bohatší a objemnejší účes kedykoľvek si zmyslí. 

 

 Pomáha Vám cítiť sa a vyzerať krajšie 

 Podporuje Vaše sebavedomie 

 Dovoľuje Vám viesť aktívny životný štýl 

 Obnovuje hustotu a objem vlasov 
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CÍŤTE SA AKO JEDINÁ Z MILIÓNA 

Viac ako milión zákazníkov v Európe miluje HairFor2 a teraz je pre vás dostupný 

prostredníctvom tejto ponuky. V skutočnosti sme veľmi nadšení okamžitými výsledkami, 

ktoré HairFor2 prináša, preto robíme niečo špeciálne – dávame Vám HairFor2 na skúšku 

bez rizika na 30 dní u vás doma. 

 

DOKTORI ODPORÚČAJÚ HAIRFOR2 – ZMENÍ VÁŠ ŽIVOT 

Sme si istí, že vy (tak ako milióny žien na celom svete) si zamilujete to, ako budete 

vyzerať a cítiť sa v priebehu niekoľkých sekúnd po použití HairFor2. Sme pripravení vám 

to dokázať a zaslať vám náš kompletný balík HairFor2 - starostlivosť o vlasy a systém  

na tvorbu objemu s 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. 
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OTESTUJTE NÁS A VYSKÚŠAJTE SAMA 

Čo všetko dostanete v našom balíku HairFor2?  

 300 ml farebne prispôsobeného spreju na 

vytvorenie objemu vlasov – ako to my 

nazývame - sebavedomie v plechovke 

 300 ml fixačného spreju – dodáva prirodzenú 

krásu, upravenosť a lesk 

 250 ml špeciálneho šampónu – hl´bkové 

čistenie pokožky hlavy 

 



AKO HAIRFOR2 FUNGUJE 

 

Použitie HairFor2 je jednoduché, stačí rovnomerne nasprejovať do vašich vlasov použitím 

niekoľkých rýchlych pohybov, kým nedosiahnete požadovaný účinok. Špeciálne 

navrhnutý aplikátor vždy zabezpečí dokonalý efekt. Použitím dokončujúceho spreju 

pridáte nielen neodolateľný lesk, ale aj trvanlivosť. 

 

V našom sortimente máte dostupné prirodzené farby. Jednoducho si tak vyberte tú, 

ktorá sa najviac hodí k vašim prirodzeným vlasom. Ak si nie ste istá, vyberte si odtieň 

tmavší ako odhadujete, prirodzenejšie sa vám vmieša do vlasov.  
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Špeciálnou prednosťou HairFor2 je odolnosť 

voči výkyvom počasia a to, že je vytvorený 

pre aktívny životný štýl. Odstránenie je 

jednoduché - prostredníctvom jemne 

parfumovaného, špeciálne vytvoreného 

šampónu.   

 

Užívajte si život podľa seba  

a plne dôverujte balíčku HairFor2.  

 

Pre viac informácií navštívte  

našu hlavnú stránku  

 

www.HairFor2.sk  

http://www.hairfor2.sk/


OBJEMNEJŠIE, PLNŠIE A KRAJŠIE VLASY – VYSKÚŠAJTE ZADARMO 

 Tento špeciálny balík bežne stojí 60 €, ale pri tejto ponuke sme si takí istí, že si HairFor2 

zamilujete, že Vám pošleme celý systém HairFor2 s možnosťou vrátenia peňazí v plnej 

výške v prípade nespokojnosti, a to až na dobu 30 dní! Navyše ako súčasť tejto 

skvelej ponuky máte od nás DOPRAVU úplne zadarmo! Pri objednávke treba napísať 

poznámku ,, 10 Stylingových tajomstiev pre ženy s riedkymi vlasmi | HairFor2®´´ 
 

ŽIADNE RIZIKO – SPOKOJNOSŤ ZARUČENÁ 

Ak kedykoľvek počas 30 dní nebudete spokojná s HairFor2 – systém na zväčšenie 

objemu, jednoducho nás kontaktujte a zrušte svoju objednávku – je to takto 

jednoduché! A navyše si produkt môžete nechať ako darček pre Vás. 
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ČLENSTVO V HAIRFOR2 MÁ SVOJE VÝHODY 

Vieme, že budete spokojná s HairFor2 tak, ako mnoho 

iných žien pred vami a ako súčasť tejto špeciálnej 

ponuky ste automaticky zaregistrovaná v programe 

Výhody HairFor2. 
 

Ako členka klubu Výhody HairFor2 budete pravidelne 

informovaná o zľavách na výrobky HairFor2 a tiež o 

novinkách, radách a výskumoch v oblasti padania 

vlasov a riedkych vlasov. Tieto rady vám pomôžu pri 

rozhodovaní o výbere účinnej liečby. Sme tu pre vás. 

 



KAŽDÁ ŽENA JE JEDINEČNÁ 

 

Každá žena je jedinečná a také sú aj jej požiadavky. Ak chcete viac HairFor2 alebo 

potrebujete ďalší šampón alebo dokončujúci sprej, jednoducho navštívte v pohodlí 

svojho domova náš  24-hodinový online HairFor2 obchod. Členovia klubu Výhody 

HairFor2 sú uprednostňovaní pri špeciálnych zľavách. Všetky dodávky sú diskrétne 

rozptýlené pozemnou prepravou v rámci celej republiky. Doručenie dodávok je 

možné i mimo Slovenska, stačí si objednať a k objednávke pridať poznámku. 

 

VYSKÚŠAJTE HAIRFOR2 – ZAREGISTRUJTE SA U NÁS  

A ZÍSKAJTE SVOJE VÝHODY EŠTE DNES 

 

Takže - ak chcete objemnejšie, hustejšie a krajšie vlasy okamžite, jednoducho  

si objednajte HAIRFOR2 balíček ešte dnes na našej stránke Hairfor2.sk a my Vám 

obratom pošleme Vlasy v spreji na zväčšenie objemu vlasov.  

 

Nezabudnite, že celý balíček máme pre vás BEZ ZBYTOČNÝCH NÁKLADOV NA 

PREPRAVU a navyše s garanciou vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti až 30 dní! 

Pri objednávke treba poznámku ,, 10 Stylingových tajomstiev pre ženy s riedkymi  

vlasmi | HairFor2®´´ 

 

www.HairFor2.sk    
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