
Przedłużanie i zagęszczanie włosów 
dedykowane jest kobietom chcącym porawić 
wygląd włosów bez stosowania inwazyjnych 
zabiegów. Prawidłowo dobrana metoda jest 
w 100% bezpieczna i daje naturalny efekt 
gęstych i długich włosów.  

Ogólnymi przeciwwskazaniami są choroby 
skóry głowy lub silne wypadanie włosów (np. 
po chemioterapii). Przeciwskazaniami do 
poszczególnych metod są: 
• metoda ringi - uczulenie na metale,
• metoda keratynowa - częste rozjaśnianie/
farbowanie włosów silną farbą,
• metoda LASER EXTEND - zaburzenia 
hormonalne powodujące zaburzenia w 
gospodarce lipidowej skóry głowy.

Tak. Obciążenie włosów jest mniejsze niż 
mycie, czy szczotkowanie. Kluczową kwestią 
przy przedłużaniu włosów jest odpowiednia 
pielęgnacja oraz regularna korekta.

W zależności od zastosowanej metody 
przedłużania, pierwszą korektę wykonuje się 
po 4 tygodniach do 4 miesięcy po zabiegu. 
Korekta polega na przełożeniu łączeń. Wraz 
ze wzrostem włosów łączenie oddala się od 
skóry głowy. Poza tym codziennie tracimy 
około 100 włosów. Po kliku tygodniach 
doczepiane włosy trzymają się na zbyt małej 
ilości własnych włosów. 
Natomiast trwałość włosów zależy od ich 
jakości. Najwyższej jakości są włosy dziewicze 
o trwałości nawet do 2-3 lat. Okres noszenia 
włosów słowiańskich Beauty-for-You 
 wynosi 18 miesięcy dla włosów ciemych i 9 
miesięcy dla blondów.

Wystarczy samodzielna pielęgnacja w domu 
przy użyciu profesjonalnych kosmetyków i 
szczotki do włosów przedłużanych. Wizyty 
w salonie konieczne są jedynie do korekty 
łączeń. 

Jeśli przedłużane pasemka są z włosów 
naturalnych można je farbować. Włosy lepiej 
tolerują przyciemnianie niż rozjaśnianie. 
Należy jednak pamiętać, że koloryzacja 
oznacza utratę gwarancji. 

NIewłaściwe kosmetyki, wysoka temperatura, 
chlor z basenu, sól z morza, silne słońce 
otwierają łuski włosa. Dodatkowo niektóre 
składniki kosmetyków, silne stężenie alkoholu 
w kosmetykach oraz wysoka temperatura, 
rozpuszczają łączenia. 

Wybór odpowiedniej metody uzależniony 
jest od odczekiwanych efektów, trybu życia, 
kondycji własnych włosów, ich gęstości, 
grubości, stanu łuski włosowej, struktury 
włosa, kształtu linii włosów, koloru włosów 
oraz długości włosów przed i po zabiegu. 

Jeśli korzystamy z autoryzowanego salonu, 
nie potrzebujemy specjalnego przygotowania. 
W dniu zabiegu należy umyć włosy i nie 
nakładać na nie żadnych kosmetyków. 

Dla kogo przeznaczony  
jest zabieg przedłużania 
włosów?

Czy istnieją przeCiwwskazania 
do zabiegu przedłużania 
włosów?

Czy przedłużanie jest 
bezpieCzne dla naturalnyCh 
włosów? 

jak długo utrzymuje się efekt 
zabiegu? 

Czy dbanie o przedłużane 
włosy wymaga CzęstyCh wizyt 
u speCjalisty?

Czy można farbować 
doCzepiane pasemka?

co najbarDziej szkoDzi 
przedłużanym włosom? 

jak dobiera się metodę 
przedłużania włosów?

jak przygotować włosy  
do zabiegu?

paleta 
kolorów

Fill-In Soft Ring – Mikroringi - to małe 
aluminiowe obrączki, dobierane 
odpowiednio do koloru i grubości 
włosów, którymi zaciska się doczepiane 
pasma.

Zalety: łączenia są mało widoczne przy 
ciemnych włosach. Podczas zabiegu 
włosy nie są poddawane działaniu 
temperatury ani środków chemicznych

Czas noszenia: 2-4 miesiące. Po 
tym czasie pasemka można zdjąć, 
zregenerować i założyć ponownie przy 
użyciu nowych obrączek.

Pasemka są mocowane do włosów 
za pomocą zgrzewów keratynowych. 
Łączenie keratynowe mocowane jest 
w temperaturze 180 stopni Celsjusza

Zalety: Możliwość doczepiania dużej 
ilości włosów. 

Czas noszenia: 2-4 miesiące.

Metoda ta wykorzystuje zjawisko 
„zimnej fuzji”. Poprzez emisję 
ultradźwięków  formowane są 
płaskie łączenia. 

Zalety: Precyzyjne, płaskie, wygodne  
i dyskretne łączenia. Zabieg jest 
przyjazny dla włosów i skóry głowy.
 
Czas noszenia: 2-4 miesiące.

Metoda „kanapkowa”/taśmowa  
/skin weft. Łączenia wykonane są z 
dwóch złożonych taśm silikonowych, 
przyczepianych do włosów. 

Zalety: Płaskie, wygodne elastyczne  
i wytrzymałe łączenia, dopasowują 
się do kształtu głowy. Krótki czas 
zabiegu.

Czas noszenia: 4-8 tygodni.

Przedłużane pasemka są 
zakładane na włosy za pomocą 
termoadehezyjnych nanołączeń. 
Nanołączenia mogą być wykonane w 
miejscach, gdzie inne łączenia byłyby 
widoczne

Zalety: Łączenia są dyskretne, 
antyalergiczne, odporne na ciepło 
oraz większość farb i kosmetyków. 
Dopasowują się do kształtu głowy. 
Metoda najmniej obciążająca włosy. 

Czas noszenia: 2-4 miesiące.

miCroringi

keratyna

ultradźwięki

tape-on/tape-off/easy-on

laser eXtenD 

iDealne Dopasowanie

 włosy 
europejskie

 włosy 
słowiańskie

 włosy
Dziewicze

Miękkie, lśniące i podatne na zabiegi 
stylizacyjne. Strukturalnie grubsze  
i sztywniejsze, niż włosy słowiańskie. 
Dzięki większej grubości, bardziej 
odporne na zabiegi stylizacyjne  
i niewłaściwą pielęgnację. 

Włosy cenione na całym świecie 
za swoją miękkość, jedwabisty 
połysk i gładką strukturę. Włosy 
słowiańskie Beauty-for-You są 
jakościowo bardzo porównywalne  
z włosami dziewiczymi, ale dostępne 
w większym zakresie kolorystycznym 
– włosy są sortowane i ujednolicane 
kolorystycznie, poddawane lekkiej 
obróbce.

Włosy najwyższej jakości. Nigdy nie 
farbowane, zdrowe i lśniące, z łuską 
włosową zachowaną w 100%. Zawsze 
dobierane indywidualnie. 

Dla najbardziej wymagających Klientów posiadamy komplety włosów 
dziewiczych. Włosy dziewicze są indywidulanie przygotowywane dla 

danej osoby. Dzięki najlepszemu dopasowaniu, najmniejszej ingerencji 
we włosy przygotowywane do przedłużania, włosy dziewicze można 

nosić najdłużej. Są najbardziej cenione za miękkość, połysk i trwałość. 

najlepsze włosy  
Dla polek

#6 - JASNY BRĄZ

#16 - NATURALNY
BLOND

#1 - CZARNY #1B - CZARNY BRĄZ #2 - CIEMNY BRĄZ

#4 - ŚREDNI BRĄZ #8 - ZŁOCISTY 
JASNY BRĄZ

#10 - TOFFI #12 - KARMEL

#18 - CIEMNY 
BLOND

#18-22 - MIESZANY 
CIEMNY BLOND ZE ZŁOTYM 

JASNYM BLONDEM

#22 - ZŁOTY 
JASNY BLOND

#24 - SŁONECZNY 
BLOND

#27 - HOLLYWOODZKI 
BLOND

#30 - KASZTAN 
KOLOR

#20 - ZIMNY 
MYSI BLOND

#33 - MIEDŹ

#613 - BARDZO JASNY 
CIEPŁY BLOND

PLATINIUM - ZIMNY 
PLATYNOWY BLOND

#130 - RUDY

#60 - BARDZO JASNY 
ZIMNY BLOND



Niezależnie od tego, czy Twój problem wynika z cienkich, 
rzadkich włosów, źle wykonanej stylizacji, a może krótkich i 
wolno rosnących włosów, może się to zmienić nawet w przeciągu 
30 minut. Mnogość metod przedłużania i zagęszczania włosów 
daje możliwość dopasowania zabiegu idealnie odpowiadającego 
Twoim potrzebom. 

Zapraszamy do miejsca, gdzie certyfikowani profesjonaliści 
kompleksowo zajmą się Twoimi włosami. 

Jesteśmy dumni ze współpracy ze specjalistycznymi salonami  
i najlepszymi stylistami stawiającymi na najwyższą jakość. Tylko 
w takich salonach uzyskasz fachową poradę, profesjonalną 
obsługę w trakcie zabiegu oraz serwis pozabiegowy gwarantujący 
zadowolenie przez cały okres noszenia włosów przedłużanych.

Wspieramy naszych partnerów poprzez organizację 
profesjonalnych szkoleń z dziedziny zagęszczania włosów, 
przedłużania włosów oraz niechirurgicznego uzupełniania 
włosów. Do tych zabiegów wykorzystywane są najwyższej jakości 
naturalne włosy  Beauty-for-You oraz najnowsze, bezpieczne i 
najbardziej dyskretne techniki z całego świata. 

nawet w 30 minut

najlepsi speCjaliśCi

natyChmiastowa 
metamorfoza

Gwarancja na włosy i łączenia Beauty-for-You jest udzielana 
na okres 2 - 4 miesięcy, co odpowiada 2,5 - 3 cm odrostowi 
łączeń od skóry głowy. Po okresie gwarancyjnym, jeżeli została 
dokonana korekta zgodnie z zaleceniami stylisty Beauty-for-
You, następuje przedłużenie gwarancji na kolejny okres. 

Farbowanie włosów, stosowanie innych kosmetyków niż 
Beauty-for-You lub niezastosowanie się do któregokolwiek  
z zaleceń, powoduje przerwanie gwarancji. 

Jeżeli u klienta kiedykolwiek wystąpiły reakcje alergiczne, 
zapalenie mieszków włosowych lub ma wrażliwą skórę głowy  
i delikatne mieszki włosowe, jest on zobowiązany do 
powiadomienia stylisty o tym fakcie. Zaleca się wówczas 
przeprowadzenie testu z kilkoma łączeniami oraz testu 
kosmetyków. Wyłącznie na własną odpowiedzialność, klient 
może zrezygnować z przeprowadzenia testu. 

Klient, w celu uzyskania gwarancji na włosy i łączenia, 
zobowiązuje się do przestrzegania zasad pielęgnacji. Odczucia 
klienta po zabiegu przedłużania i/lub zagęszczania włosów nie 
są przedmiotem gwarancji.

gwarancja pielęgnaCja

naturalne 
 słowiańskie  
włosy 
 Dziewicze

najwyższa jakość

iDealne  
Dla polek

PRZEDŁUŻANIE
I ZAGĘSZCZANIE 

WŁOSÓW

W naszej ofercie znajdziesz również szeroką gamę kosmetyków 
do włosów przedłużanych: szampon, odżywkę, serum, eliksir, 
spray ochronny, a także profesjonalne szczotki. Dzięki nim 
przedłużysz żywotność włosów i zadbasz o ich piękny wygląd.

Zasady pielęgnacji włosów przedłużanych:

• Unikaj zbyt gorącej wody przy myciu włosów.
• Myj głowę w pozycji stojącej lub siedzącej.
• Używaj odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji 

włosów.
• Nakładaj odżywkę nawilżającą, ale poniżej łączeń.
• Nie czesz włosów kiedy są mokre. Najlepiej jeśli owiniesz 

je w ręcznik, aby wchłonął wodę.
• Unikaj suszenia włosów gorącym powietrzem.
• Do czesania włosów używaj specjalnej szczotki do 

włosów przedłużanych.
• Szczotkuj włosy przynajmniej 2 razy dziennie,  

a także przed każdym ich myciem.
• Jeżeli używasz prostownicy lub lokówki – nakładaj na 

włosy kosmetyki ochronne.
• Jeżeli zauważysz, że włosy zaczynają się zsuwać lub 

plątać, jak najszybciej skontaktuj się ze stylistą.
• Na noc najlepiej włosy wiązać lub zaplatać, aby 

uniknąć niekontrolowanego splątania.


