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OŻYW SWOJE LOKI

Nawilżenie, podkreślenie i odżywienie to podstawa pięknych i zdrowych włosów kręconych. 

Linia Elasti-Curl została stworzona z myślą o potrzebach różnych rodzajów włosów kręconych 

i falowanych.

Produkty z tej linii ożywiają i uelastyczniają loki, chronią włosy oraz utrzymują odpowiedni poziom 

nawilżenia dzięki zawartości olejów roślinnych, które zapewniają doskonałą kondycję i piękno włosów 

kręconych i falowanych. 

Nie ma dwóch takich samych włosów kręconych – każdy włos jest unikalny. Linia produktów 

Elasti-Curl została stworzona, aby zaspokoić potrzebę nawilżenia i odżywienia nawet najbardziej 

wymagających loków.
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WŁOSY KRĘCONE: ZUPEŁNIE NOWY WSZECHŚWIAT

To wcale nie przejaskrawienie – pielęgnacja loków i fal to osobny świat, z technikami suszenia i termino-

logią znaną tylko posiadaczom tych rodzajów włosów. 

Ponieważ istnieje wiele różnych typów włosów kręconych, zrozumienie zasad odpowiedniej pielęgnacji, 

która podkreśli skręt i nada włosom miękkość, może być trudnym zadaniem.

 

Jakie są najpoważniejsze błędy, których należy unikać podczas pielęgnacji włosów kręconych?

Szczotkowanie suchych włosów, ciągłe ich dotykanie, suszenie w wysokiej temperaturze i bez użycia dy-

fuzora... Te czynności mogą zniszczyć kręcone włosy, powodując ich przesuszenie i spuszenie. 

Największym błędem jest stosowanie produktów uniwersalnych, które nie zapewniają wystarczającego 

nawilżenia, ponieważ ich formuła nie jest przeznaczona do pielęgnacji włosów kręconych.

Nawilżanie i odżywianie to niezbędne elementy pielęgnacji włosów kręconych. Jedynie specjalne pro-

dukty, przetestowane i stworzone z myślą o tym rodzaju włosów, mogą skutecznie zaspokoić ich potrze-

by.
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO TYPACH WŁOSÓW KRĘCONYCH

Nieznajomość dokładnego rodzaju włosów kręconych to ryzyko zastosowania niewłaściwych produktów 

lub nieodpowiedniego schematu pielęgnacji. Poniżej znajduje się krótki przewodnik po typach włosów 

kręconych i falowanych. Klasyfikacja rodzajów włosów opiera się na systemie alfanumerycznym. 

Wyróżnia się następujące kategorie:

• typ 1 – włosy proste

• typ 2 – włosy falowane 

• typ 3 – włosy kręcone, tzw. „pierścionki”

• typ 4 – włosy mocno kręcone, tzw. „sprężynki”, typowe dla osób pochodzenia afrykańskiego

Każdemu numerowi towarzyszy litera – A, B lub C. Litery te określają profil skrętu, od luźnego do najści-

ślejszego.

RODZAJ 2 A/B/C:

Kategoria ta obejmuje włosy lekko lub mocno falowane. Wbrew pozorom ten typ włosów jest najtrud-

niejszy do okiełznania – fale są często pozbawione objętości i łatwo tracą wyrazisty kształt.

• 2A: włosy są lekko falowane oraz pozbawione objętości i wyrazistego kształtu. 

• 2B: fale są nieco ściślejsze i bardziej podkreślone. Włosy mają przeciętną grubość i gęstość. 

• 2C: fale przechodzą miejscami w loki. Włosy są często grube i bardzo gęste.

2B 2C
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO TYPACH WŁOSÓW KRĘCONYCH

RODZAJ 3 A/B/C:

Kategoria ta obejmuje włosy o szerokim i miękkim skręcie.

• 3A: loki są duże i grube. Włosy typu 3A są często wyraziste, sprężyste, lśniące i miękkie.

• 3B: loki są określane jako „pierścionki” – są pełne objętości, ale również bywają szorstkie i zbite. Za-

zwyczaj są wyraźnie podkreślone i elastyczne, ale mają tendencję do puszenia się i matowienia w 

wyniku nieodpowiedniej pielęgnacji.

• 3C: loki są zwane „korkociągami” – często są bardzo grube i podatne na puszenie się. Charakteryzują 

się zmienną, ale zawsze niewielką średnicą oraz dużą objętością. Utrzymanie ich sprężystości i este-

tycznego wyglądu wymaga intensywnego nawilżania. 

3A 3B 3C
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO TYPACH WŁOSÓW KRĘCONYCH

RODZAJ 4 A/B/C:

Włosy typu 4 określane są jako „sprężynki” ze względu na bardzo małą średnicę skrętu. Ten rodzaj włosów 

jest typowy dla osób pochodzenia afrykańskiego. Cechami charakterystycznymi włosów typu 4 są wyso-

ka porowatość i podatność na uszkodzenia. Profil skrętu jest różnorodny, od ścisłego do bardzo ścisłego. 

W zależności od podtypu zmienia się również stopień podkreślenia loków.

• 4A: loki są bardzo mocno skręcone i układają się w kształt litery S.

• 4B: loki są ściślejsze i mniej podkreślone.

• 4C: loki są mniej podkreślone i bardziej zbite.

4A 4B 4C
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SKŁADNIKI ZAWARTE W LINII ELASTI-CURL

Wszystkie produkty z linii ELASTI-CURL zawierają trzy oleje pochodzenia naturalnego, wybrane ze wzglę-

du na swoje właściwości odżywcze i uelastyczniające:  

ORGANICZNY OLEJ KOKOSOWY

Olej kokosowy to jeden z najbardziej popularnych naturalnych olejów stosowanych w pielęgnacji wło-

sów, szczególnie tych potrzebujących dodatkowego nawilżenia. 

Jest bogaty w tłuszcze nasycone o właściwościach odżywczych, zmiękczających i regenerujących. Olej 

kokosowy przywraca włosom kręconym odpowiedni poziom nawilżenia, nadając im blask i miękkość 

oraz zapobiegając puszeniu.

OLEJ Z NASION CHIA I OLEJ SACHA INCHI

Ta mieszanka olejów przywraca włosom elastyczność i blask dzięki wysokiemu stężeniu tokoferolu i kwa-

sów tłuszczowych. Przeciwutleniające właściwości oleju z nasion chia, w połączeniu z odżywczym dzia-

łaniem oleju sacha inchi, chronią kręcone włosy przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych  

i pomagają im utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. 

CECHY PRODUKTÓW

• TESTOWANE NA OBECNOŚĆ NIKLU ‹ 0,5 PPM

• CERTYFIKAT VEGAN OK
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KROK 1: ODŻYWIENIE I OCZYSZCZENIE

PURE MILD SHAMPOO
DELIKATNY SZAMPON DO WŁOSÓW

+ Organiczny olej kokosowy 
+ Olej z nasion chia i olej sacha inchi

Specjalny szampon do oczyszczania włosów naturalnie kręconych lub po trwałej ondulacji. 

Jego nawilżająca receptura nadaje włosom miękkość i lekkość, zwiększając objętość i połysk bez naruszania 

ich delikatnej struktury.

SPOSÓB UŻYCIA: nabrać niewielką ilość produktu przy pomocy szpatułki, rozetrzeć w dłoniach z odrobiną 

wody, a następnie wmasować w wilgotną skórę głowy i włosy. Spłukać.

PRZEZNACZONY DO: wszystkich rodzajów włosów kręconych, od typu 2 do 4. 

W przypadku włosów typu 4, które mają tendencję do wyższej porowatości, konieczne może być dwukrotne 

mycie.

kod IEC189 wielkość opakowania 200 g
kod IEC190 wielkość opakowania 100 g

97% 
składników 

pochodzenia 
naturalnego
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KROK 2: AKTYWACJA SKRĘTU

CURLS DEFINING HAIR CREAM

DEFINIUJĄCY KREM DO KRĘCONYCH WŁOSÓW

+ Organiczny olej kokosowy 
+ Olej z nasion chia i olej sacha inchi

Krem do stylizacji włosów falowanych i kręconych zapobiegający puszeniu. Podkreśla strukturę loków oraz 

nadaje im miękkość, lekkość i elastyczność nawet w warunkach wysokiej wilgotności. Nie pozostawia wi-

docznych śladów i nie powoduje obciążenia włosów.

SPOSÓB UŻYCIA: nanieść produkt na czyste, wilgotne włosy pasmo po paśmie. Następnie ułożyć i wysuszyć 

włosy. Krem może być również stosowany do podkreślania skrętu włosów po wysuszeniu lub wyschnięciu.

PRZEZNACZONY DO: wszystkich rodzajów włosów kręconych, od typu 2 do 4. 

kod IEC191 wielkość opakowania 250 ml

94% 
składników 

pochodzenia 
naturalnego
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KROK 3: PODKREŚLENIE SKRĘTU

BOUNCY CURLS HAIR OIL
UELASTYCZNIAJĄCY OLEJEK DO KRĘCONYCH WŁOSÓW

+ Organiczny olej kokosowy 
+ Olej z nasion chia i olej sacha inchi

Odżywczy olejek do włosów kręconych. Nadaje włosom miękkość i blask oraz wygładza łuski.

SPOSÓB UŻYCIA: nanieść kilka kropli olejku na końcówki suchych włosów po stylizacji. 

Można również nanieść i wmasować produkt we włosy na całej długości na kilka minut przed myciem szam-

ponem.

PRZEZNACZONY DO: wszystkich rodzajów włosów kręconych, od typu 2 do 4. 

W przypadku włosów typu 4, zaleca się stosowanie produktu w szczególności przed myciem szamponem.

kod IEC192 wielkość opakowania 50 ml

98% 
składników 

pochodzenia 
naturalnego
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