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Prawda, że gdy mamy świeżo nałożony kolor na włosach to jesteśmy nim zachwycone? Na początku jest on 
intensywny, żywy, a włosy wyglądają na zdrowe i lśniące. Niestety z czasem ten efekt mija. Nie znajdziemy na 
świecie kobiety, która nie chciałaby przedłużyć żywotność koloru swoich włosów. Jak to zrobić? Istnieje kilka 
na to prostych sposobów.

Wraz z każdym kolejnym myciem nasze włosy tracą swój blask oraz kolor. Farba stopniowo się wypłukuje, a fryzura staje się matowa. 
Problem ten dotyka zarówno blondynki, szatynki, jak i brunetki. Najbardziej jednak widzą różnicę panie, których włosy mają kolor 
czerwony lub rudy. Tymczasem stosując kilka sprawdzonych trików, spowolnisz wypłukiwanie farby i będziesz mogła dłużej cieszyć 
się swoim wymarzonym kolorem włosów.

Po pierwsze, pamiętaj o tym, że aby uzyskać długotrwały kolor na włosach należy go profesjonalnie nałożyć. Domowe farbowanie 
farbami kupionymi w drogerii nigdy nie będzie tak samo trwałe, jak po wizycie w dobrym salonie fryzjerskim. To właśnie fryzjerzy są 
ekspertami i potrafią dobrać odpowiednią farbę do rodzaju włosów oraz pracują na profesjonalnych produktach, które z pewnością 
okażą się lepszym rozwiązaniem niż przypadkowo zakupiona farba w sklepie.

Po drugie, używaj kosmetyków chroniących kolor włosów. To właśnie mycie włosów przyczynia się do wypłukiwania barwnika z 
włosów. Dlatego podczas codziennej pielęgnacji włosów nie zapominaj o kosmetykach przeznaczonych do włosów farbowanych. Takie 
produkty zawierają stabilizatory koloru. Są to składniki, które powodują minimalne rozchylenie łuski włosa podczas mycia i wpychanie 
pigmentu do wnętrza włosa, tak by pozostał w nich jak najdłużej. Stosuj więc odpowiedni szampon do włosów farbowanych np. Color 
Protect Shampoo z linii Illumyna, włoskiej marki SENS.US. Szampon nie tylko chroni kolor włosów farbowanych, ale również działa 
regenerująco, odświeżająco i wzmacniająco. Równoważy fizjologiczne pH włókna włosowego, a dzięki ekstraktom ze słonecznika i 
granatów chroni kolor przed działaniem wolnych rodników. Nie zawiera SLS/SLES. Do kupienia w salonie fryzjerskim za ok. 50 zł 
(250 ml).

Nie zapomnij również o odpowiednim odżywce do włosów farbowanych, która nada twoim włosom piękny lśniący i zdrowy blask 
oraz sprawi, że kolor pozostanie na włosach dłużej. W linii Illumyna dostępna jest odżywka Color Protect Conditioner, która pomaga 
zregenerować i przywrócić naturalną równowagę pH włosa. Stworzona, aby nadać włosom grubość, objętość i połysk oraz ułatwiać 
rozczesywanie. Dzięki przeciwutleniającemu działaniu ekstraktów ze słonecznika i granatu pomaga przedłużyć głębię koloru. Pozwól 
odżywce wniknąć we włosy i po kilku minutach dokładnie ją spłucz. Do kupienia w salonie fryzjerskim za ok. 70 zł (250 ml).

Po trzecie, stosuj specjalne kosmetyki zawierające filtry przeciwsłoneczne. Promieniowanie UV rozjaśnia pigment włosów. W 
efekcie kolor szybko płowieje. Idealnym dopełnieniem pielęgnacji włosów farbowanych będzie więc olejek, który zawiera filtry 
przeciwsłoneczne i przeciwutleniacze. Dodatkowo przedłuży trwałość koloru. Olejek Color Protect Oil z linii Illumyna, włoskiej marki 
SENS.US możesz stosować zarówno na wilgotne włosy lub na suche, jako podkreślenie stylizacji. Wystarczy 2-3 krople i gotowe. 
Dzięki niemu uzyskasz lśniące i zdrowe włosy. Do kupienia w salonie fryzjerskim za ok. 70 zł (100 ml).
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Po czwarte, sięgnij po odżywki koloryzujące. W codziennym odświeżaniu koloru włosów farbowanych mogą pomóc tzw. odżywki 
koloryzujące Illumyna Cosmetic Blush z linii Illumyna, włoskiem marki SENS.US. Ich zaletą jest fakt, że w porównaniu do zwykłej 
odżywki dostępne są w różnych odcieniach, w zależności od koloru włosów farbowanych. Takie odżywki skutecznie odświeżą kolor 
pomiędzy kolejnymi farbowaniami oraz przywrócą intensywny blask włosom już wyblakłym, matowym i pozbawionym życia. 
Synergiczne właściwości keratyny, nasion słonecznika oraz owocu granatu czynią z Cosmetic Blush bogatą odżywkę o silnych 
właściwościach odbudowujących, nawilżających i przeciwutleniających. W poszczególnych odcieniach użyto naturalnych ekstraktów 
z roślin, tradycyjnych dla Toskanii i Orientu, aby uzyskać maksymalną skuteczność i blask każdego z nich. Do kupienia w salonie 
fryzjerskim za ok. 70 zł (250 ml).

Jeżeli zaraz po farbowaniu włosów będziesz traktować je i pielęgnować w odpowiedni sposób, od razu zauważysz, że kolor farby 
jest trwalszy i rzadziej będziesz wykonywać zabiegi farbowania włosów. Warto więc zainwestować choćby w jeden dobry produkt, 
np. w odżywkę lub olejek do włosów farbowanych, które we właściwy sposób zadbają o włosy. Stosuj się do wyżej wymienionych 
wskazówek i ciesz się dłużej kolorem swoich włosów.
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