
Zásady péče o prodloužené vlasy,  které jsou v souladu s Obchodními podmínkami společností  Ing. Petry
Valentové a Dr. Petra Štála – kadeřnického a vlásenkářského salonu Dlouhovláska® – salonu, který pomáhá:

1. Nikdy nečešte vlasy mokré, nebo vlhké.

2. Před mytím vlasů je vhodné vlasy rozčesat, vždy postupujeme tak, že nejprve pročešeme vlasy u konečků, dále postupujeme
směrem výše a postupně pročesáváme vlasy blíže a blíže k hlavě.  Vlasy vždy češeme ve směru od kořínků ke konečkům.
Kartáčem (tangle teezer, detangler apod.), který od nás dostanete, při česání zlehka přejeďte i přes vlasové spoje. 

3. Mytí  vlasů  neprovádíme  chaotickým  způsobem tak,  aby  se  vlasy  do  sebe  zamotaly,  ale  systematicky.  Tzn.,  že  lehce
krouživými  pohyby vmasírujeme šampon do  pokožky hlavy  a   prostoru  mezi  spoji  (pro  Vaši  dlouhodobou spokojenost
doporučujeme používat profesionální péči - např. šampon Fanola, Oro Therapy, L´Oréal Professional, L´Oréal Mythic, nebo
L´Oréal Kérastase,  výborných výsledků dosáhnete i použitím přípravků Alterna - Caviar). Následně šampon šetrně a citlivě
promačkáme do vlasové délky – vlasy nezacucháváme.

4. Po aplikaci necháme šampon cca 2 minuty působit, následně jej ve stoje/lehkém záklonu z vlasů opláchneme.

5. Vlasy lehce a šetrně promačkáme, pouze rukou – bez použití ručníku apod.  – opět vlasy nezacucháváme.

6. Do vlasů aplikujeme regenerátor/masku/kondicionér tak, že jej nevtíráme do pokožky hlavy,  ani  do prostoru mezi spoji;
přípravek aplikujeme zejména promačkáním do délky vlasů, popř. naneseme i na vrchní část hlavy – v případě melíru apod.
(pro Vaši dlouhodobou spokojenost doporučujeme např. masky Fanola, Gestil Wonder, L´Oréal Professional, L´Oréal Mythic,
nebo L´Oréal Kérastase, Redken, výborných výsledků dosáhnete i použitím přípravků Alterna - Caviar).

7. Po aplikaci necháme regenerátor působit cca 3-5 minut. Následně regenerátor z vlasů šetrně smyjeme.

8. Vlhké vlasy vysušíme v oblasti spojů fénem - pomocí horkého vzduchu. Fénování provádíme ve stoje, nebo v lehkém záklonu,
nikdy ne v předklonu. Vlasy fénujeme šetrně tak, že si prsty jemně oddělujeme prostor mezi spoji, aby byla zajištěna lepší
průchodnost horkého vzduchu ke spojům. V případě, že se chystáte na dovolenou, není potřeba spoje fénovat po každé, kdy
opustíte moře/bazén. Pokud se rovnou nechystáte  spát,  není  potřeba vysoušet vlasy v celé délce, ale plně postačí  lehké
vysušení v oblasti spojů. Nikdy nechoďte spát s mokrými vlasy.

9. Vlasy nečešeme vlhké ani mokré.

10. Pokud se chystáte ke spánku, mějte na paměti, že je na noc dobré vlasy stáhnout do culíku (v případě, kdy si stylujete vlasy
žehličkou)  –  optimální  je  dát  do  délky  culíku  více  gumiček,  nebo  si  zaplést  cop (doporučujeme).  Culík/cop  mohou  být
provedeny volnější, aby byl pro Vás spánek příjemný, obzvláště v prvních dnech od aplikace spojů.

11. Vyvarujte se spánku s vlhkými nebo volně rozpuštěnými vlasy.

12. To samé jako v bodu 10 doporučujeme při pohybových a aerobních aktivitách a cvičení (jízda na kole, fitness, plavání apod.).

13. Na noc je dobré do vlasové délky a obzvláště do konečků (nikdy ne do spojů) vetřít olej nebo tekuté krystaly (doporučujeme
např. L´Oréal Mythic Oil, Orofluido, tekuté krystaly Young, Black, Fanola apod.), nebo kokosový olej lisovaný za studena. Pokud
přípravku nanesete příliš, není potřeba zoufat, přes noc se péče do vlasů bez problémů absorbuje.

14. Tekutými  krystaly/oleji  doporučujeme  vlasy  záměrně  „zmastit“  při  návštěvě  moře  nebo  bazénu  s  chlorovanou  vodou.
Následně je nutné vlasy zaplést do copu a Vaše kštice i konečky vlasů budou chráněny proti negativnímu působení slané vody,
popř. chlóru.

15. Suché vlasy je dobré při běžném denním nošení občasně pročesávat kartáčem, který od nás máte jako malý dárek; vhodně též
poslouží např. kartáč Tangle Teezer apod.  Vlasy vždy pročesáváme tak, že nejprve rozčešeme vlásenky u konců. Jednotlivé
vlasy,  které  ulpívají  v  kartáči,  nejsou  vadou výrobku.  Adhese  použitého  spojovacího  materiálu  není  stoprocentní,  neboť
bychom Vám již nikdy nedokázali vlásenky odejmout! Je možné, že vlivem únavy materiálu, anebo částečnou nekompatibilitou
s Vaší kšticí dojde k uvolnění několika spojů a vlasových pramenů – pokud bude potřeba (uvolněných pramenů bude např. 10
a více), tyto prameny Vám rádi doplníme a zdarma překontrolujeme zbylé spoje – je však nutné se objednat (typicky Vás
objednáme do 2 týdnů)  – nejlépe na tel.  778 005 066.  Pozn.:  salon Dlouhovláska® poskytuje záruku na stabilitu  spojů
aplikovaných metodami micro-rings, keratin, mini spojů a micro spojů v časovém intervalu dvou měsíců od aplikace pramenů;
u metody vlasových pásků je poskytována záruka na stabilitu spojů v časovém období dvou týdnů od aplikace.

16. U pramenů aplikovaných metodami micro-rings,  keratin, mini a micro-spoji  je potřeba navštívit  salon Dlouhovláska® v
časovém intervalu odpovídajícím cca třem měsícům od aplikace kvůli realizaci tzv. posunu pramenů a revitalizaci spojů.  V
případě vlasových pásků je potřeba navštívit salon Dlouhovláska® v časovém intervalu odpovídajícím cca čtyřem až šesti
týdnům od aplikace kvůli realizaci tzv. posunu vlasových pásků a revitalizaci spojů. Vlásenky šetrně odstraníme, rozčešeme
Vaši kštici, revitalizujeme spoje a provedeme opětovnou aplikaci vlásenek (tzn. vlasových pramenů, anebo pásků). Pokud Vám
některá z metod aplikace vyhovuje lépe, vlásenky Vám rádi upravíme na aplikaci touto metodou, je však nutné nás na tuto
skutečnost s předstihem upozornit.

POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ...



17. Denně se Vám v rámci přirozené vlasové obměny uvolní cca 50 až 100 vlasů, které bez ohledu na to, zda máte prodloužené
vlasy, či nikoli, vypadnou na zem. V případě, kdy máte aplikováno prodloužení vlasů (bez ohledu na metodu aplikace), je proto
nutné dbát na dodržování časového intervalu uvedeném v bodu 16.  Služby našeho salonu jsou poměrně poptávané, snažíme
se velmi důsledně dbát na kvalitu nabízeného zboží a řemeslné práce (kvůli čemuž jsme limitováni výrobní kapacitou), proto je
také typická a  doba na objednání až jeden měsíc.  V případě Vaší spokojenosti Vám doporučujeme zamluvit termín Vaší
příští návštěvy co možná nejdříve – můžete tak učinit ihned na recepci salonu. Na druhou stranu se občas klientky omluví z
termínu z důvodu nemoci, nebo náhlých změn, v tomto případě jsme schopni Vám nabídnout uvolněné termíny, které jsou
mnohdy i v horizontu několika dní. Jsme zde pro Vás a klientky jsou pro salon Dlouhvláska na první místě.

18. Ke správné péči o prodloužené vlasy přispívá:

- nechodit spát s mokrými vlasy;

- nečesat mokré nebo vlhké vlasy;

- suché vlasy šetrně a pravidelně pročesávat kartáčem, který od nás dostanete;

- cca po měsíci od aplikace od sebe jemně oddělujte jednotlivé prameny, aby nevznikl zámotek;

- spánek/pohybové aktivity provádějte s vlasy v culíku/copu.

19. Po aplikaci pramenů/vlasových pásků může dojít k lehké iritaci (podráždění) Vaší vlasové pokožky . Tato reakce má důsledky,
které jsou velmi podobné alergii (pálení a svědění pokožky, pobolívání hlavy); jelikož pracujeme s hypoalergenním materiálem,
není vznik alergie možný, jedná se pouze o podráždění pokožky hlavy vyvolané tenzí spojů. U většiny klientek negativní pocity
odezní po prvních dvou, max. třech nocích; výjimečně citliví jedinci mohou nepříjemné pocity pociťovat až dva týdny.

20. Ondulaci  horkým železem – tj.  kulmování  a  žehlení  vlasů provádíme pouze u dokonale  suchých  vlasů.  Pokud používáte
lak/ochranné emulze, nechte je před žehlením/kulmováním na vlasech cca 5 min zaschnout!  Kulmování a žehlení vlasům
obecně neprospívá, ale pořizujete si je zejména, abyste se cítila dobře a vlasy Vám sloužily... (Více informací o záruce a péči o
vlasech naleznete v našich Obchodních podmínkách, které jsou dostupné na internetových stránkách www.dlouhovlaska.cz.)

21. Pokud si změníte své telefonní číslo, dejte nám o tom prosím vědět na naší lince 778 005 066 – několik dní až týdnů před
plánovaným termínem Vaší  návštěvy  Vás  automaticky  žádáme o  potvrzení  platnosti  Vaší  rezervace prostřednictvím SMS
zpráv. Pokud termín návštěvy není potvrzen, automaticky rušíme Vaši rezervaci v systému. Pokud tedy nejdéle 4 pracovní dny
před Vaší plánovanou návštěvou našeho salonu neobdržíte SMS zprávu s žádostí o potvrzení termínu/upozorněním na termín
rezervace, volejte prosím naši linku: 778 005 066.

22. Melír a barvení vlasových odrostů je vhodné provádět na vlasech v termínu realizace posunu vlasových pramenů/pásků,
nikoli těsně před plánovaným termínem realizace posunu. Hlavní důvod je ten, že na vlasových odrostech mezi pokožkou
hlavy  a  spoji  postupně  dochází  ke  vzniku  drobných  zámotků,  ze  kterých  se  po  několika  týdnech  od  aplikace  vlasových
pramenů/pásků oxidující barva/melírovací přípravek hůře vymývá, a mohlo by dojít k poškození Vaší kštice příliš dlouhým
působením oxidačního činidla obsaženého ve směsi.  Jako další  důvod uveďme skutečnost,  že oxidační  činidlo obsažené v
melírovací nebo barvicí směsi  může narušit stabilitu spojů. Doplnění melíru na vlasové odrosty ve vrchní části kštice (kde
nejsou aplikovány spoje) nečiní problém v jakémkoli čase od aplikace pramenů/vlasových pásků, nikdy však nedovolte Vaší
kadeřnici, aby nanášela melírovací směs přímo na vlasové odrosty tvořící se mezi pokožkou hlavy a spoje tvořící zakončení
vlasových pramenů/pásků – mohlo by dojít k vážnému poškození Vaší kštice a narušení stability spojů.  V případě Vašeho
zájmu Vám rádi své koloristické služby nabídnou i pracovníci salonu Dlouhovláska®, je však důležité se na tento úkon s
předstihem objednat. Mějte  prosím na  paměti,  že  v  případě realizace  posunu vlasových  pramenů/pásků  doplněného  o
barvení/realizaci  melíru/balayage  a  dalších  koloristických  úkonů na  Vaší  kštici  se  časová  náročnost  Vaší  návštěvy  salonu
prodlouží řádově o několik hodin.

23. Pokud se chystáte na dovolenou k moři, anebo aktivní dovolenou, kde bude Vaše kštice více exponována nepříznivým vlivům,
doporučujeme se objednat na realizaci posunu vlasových pramenů/pásků ještě před dovolenou.

24. Pobyt  v  sauně,  solariu,  na  přímém  slunci,  anebo  naopak  v  mrazu  nevede  k  narušení  stability  vlasových  spojů  salonu
Dlouhovláska®.

Další informace o tom, jak se správně starat o prodloužené vlasy, aby Vám co nejdéle vydržely apod., najdete na našem YouTube
kanálu, kam budeme postupně přidávat další a další tematická videa: www.youtube.com/BohemiaHair

Ve volných chvílích si můžete prohlédnout další ukázky našich prací  a stát se členem rodiny dlouhovlásek na našich
stránkách na sociální síti Facebook: www.facebook.com/Dlouhovlaska.cz, popř. náši práci a aktuální denní dění v salonu
sledujte na sociální síti Instagram: www.instagram.com/dlouhovlaskacz
Dlouhovláska® a Nadační fond Dlouhovláska® pomáhají dětem, dívkám a ženám, které vlivem vážné nehody, anebo vedlejších
účinků léčby ztratily  své vlastní  vlasy  výrobou a darováním paruk zdarma.  Více informací  o  projektu  a  možnostech  pomoci
naleznete na internetových stránkách: www.dlouhovlaska.cz/nfdlouhovlaska

               Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme Vám jen vše dobré! Budeme se opět těšit na Vaši návštěvu,

                                                         Ing. Petra Valentová, Dr. Petr Štál a tým pracovníků salonu Dlouhovláska®
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