Férfias titkok a
hajápolásról.
Ajándék styling
termék kisokossal.

1, Mindig a fejbőrödnek megfelelő sampont használj!
Ne tusfürdővel moss hajat! Kérd ki fodrászod véleményét,
aki segít megállapítani, milyen a hajtípusod és a
legmegfelelőbbet ajánlja. A férfiak gyakran küzdenek
feszítő fejbőr érzettel, korpásodással, zsírosodással,
hajhullással és fejbőr érzékenységgel, amit egy jól
megválasztott termék kiválóan egyensúlyba hoz. Fejbőr
problémák kezelésére hatékony szalonkezelések is
léteznek, melyeket elegendő havonta 1 alkalommal
elvégezni és hatásuk fenntartható a professzionális otthoni
sampon használatával.
Erről még blogbejegyzést is írtunk:
https://blog.heiszlerszalon.hu/hajapolas-ferfiaknak/

2, Ne használj túl sok formázó terméket a
hajadra!
Hagyd meg természetes textúráját. A túl sok
terméktől elnehezedhet a hajad, zsíros értete
lesz. Ha nem tudod megfelelően kiöblíteni a
termék maradványait, lerakódik a
fejbőrödre, és nem hagyja lélegezni a
hajszálakat. Hajhulláshoz, fejbőr irritációhoz és
korpásodáshoz is vezethet.

3, Ne hozz rossz döntést azzal, hogy
hajnövesztéssel akarod eltakarni az erősen
ritkuló hajrészeket!
A nők ettől elmenekülnek! Fogadd el a
genetikával járó változást és válassz a
hajmennyiségednek megfelelő frizurát. Nagy
erőfeszítés egy ritkuló hajat dús hatásúra
formázni minden nap.
Egy profi szakember segít Neked az ideális
forma kiválasztásában!

4, Hajszárítási tippek:
Nem csak a hölgyeknek van szükségük jó minőségű hajszárítóra,
ami nem fúj túl forró levegőt, hanem a férfiaknak is. A forró
levegőtől a fejbőr és a haj megéghet, ami érzékenységet és
korpásodást is okozhat.
Ha hosszabb fazonú frizurád van, egy jó hajszárítóval gyerek
játék lesz a frizura stylingolása.
Ha hullámosan hordod a hajad, mindenképp használj diffúzort
a hajszárításhoz, és megfelelő styling terméket (pl tengeri sós
spray), ha még nem próbáltad, kérd ki fodrászod véleményét.
Egy megfelelő hajkefe is megkönnyíti az életed a hajszárítás és a
styling során is.

5, Ha zavar az őszülés, ne csüggedj!
A sapka hatású férfi hajfestések ideje már lejárt!
Sokkal modernebb technológia létezik, melynél
nem keletkezik lenövés, nem vörösödik és nem
kell hosszú ideig ülni a szalonban festékes fejjel,
ugyanis 10 perc alatt készül el a szín a
fejmosóban.
Erről a technikáról blogbejegyzést is írtunk:
https://blog.heiszlerszalon.hu/a-ferfi-hajfestes/

Egy kis iránymutatás a férfi finish
termékek útvesztőjében:
Zselé:
-vizes , fényes hatást kölcsönöz
- merev, erős tartást ad így nem formázható újra
napközben
-vizes és száraz hajon is használandó.
Pomádé:
- fényes, olajos hatású zsír állagú hajformázó
-ennél a stylingnál elkerülhetetlen a nagyobb mennyiségű
felhasználás, a kívánt eredmény elérése céljából
- érdemes minden este jó alaposan kimosni a hajból
-száraz hajon használandó.
Wax:
-matt hatású, erős víztaszító hajformáz
- napközben újra formázható
-száraz hajon használandó.

Clay, muds:
-agyag tapintású, matt hatású extra erős formázó
- olajos víztaszító hatású, napközben újra formázható
-száraz hajon alkalmazható.

Hajformázó por:
-a Heiszler szalon sztár terméke
-férfi és rövid hajú női vendégeinknél egyaránt megkönnyíti a
mindennapi hajformázást.
-a hajtövekhez kell fújni megszárított hajra
-erős tartása estig is kitart.
Tengeri sós spray:
- hosszabb hajra a természetes textúra kiemelésére használandó
- hajszárítás előtt kell a hajra permetezni, de akár minden nap lehet
vele frissíteni a frizura stylingját
-nem ad erős tartást
-vizes és száraz hajon is használható.
Hajformázó hab:
-sok férfi száraz hajra használja, pedig a hajhabokat hajszárítás előtt
kell felvinni a hajra a hajtövektől a hajvégekig a nagyobb volumen
elérése érdekében.

Kérdésed van?
Gyere el hozzánk egy ingyenes
fejbőr diagnózisra és segítünk
Neked!
Időpontot foglalok!

