
 

Clip-in Vlasy Premium a Premium Plus 

  
Clip-in Premium a Premium Plus. Prémiová kvalita ľudských vlasov spracovaná tými najšetrnejšími 

metódami na svete. Pôvod vlasov použitých na Clip-in Premium a Premium Plus: Stredná a Južná Amerika, 

Ázijský kontinent, Východné Rusko, čiastočne India. Vlasy sú zozbierané a následne šetrným spôsobom 

spracované tak, aby štruktúrou a vzorkovníkom odtieňov vyhovovali naším stredoeurópskym vlasom. Vlasy sú 

šité tak, aby každý jeden vlas bol uložený v jednom smere. Pojem REMY.  

 

Clip-in Premium a Premium Plus sú na dotyk veľmi jemné vlasy, ktoré vo výsledku pôsobia absolútne 

prirodzene. Moderným a šetrným spracovaním vlasov sa podarilo udržať ich vynikajúcu kvalitu. Životnosť 

týchto vlasov je až 6-12 mesiacov v TOP forme pri dennom nosení. Úžasný výsledok za tak fantastickú cenu!  

 

Clip-in Premium a Premium Plus nie sú výnimočné len kvalitou vlasu, ale aj svojím spracovaním a šitím. 

Za niekoľko rokov sa proces šitia a viazania vlasov výrazne zdokonalil. Vypadávanie vlasov je minimálne. 

Pukačky sponky sú pevne prišité z kvalitného materiálu.  

 

 

 

Starostlivosť 

 
1. Príčesky pred a po každom použití jemne prečešme riedkym hrebeňom. Môžeme jemne vtrieť do vlasov 

olejček, resp. zľahka nastriekať bezoplachový kondicionér.  

2. Skladujeme ich v suchu. Odložme ich napr. do uzatvárateľnej krabice, kde budú v bezpečí.  

3. Príčesky odkladajme na noc z hlavy dole. Okrem toho, že im predlžíme životnosť, je to aj podstatne 

pohodlnejšie pre náš spánok. Nie je to nevyhnutnosť, no skracujeme ľudským vlasom životnosť.  

4. Príčesky nepotrebujeme umývať často. Odporúča sa 1-2x do mesiaca. Častým umývaním vysušujeme vlas 

a skracujeme jeho životnosť.  

5. Po každom umytí nanesme na vlasy balzam, resp. masku. Zjemní a hydratuje to vlásky. Hydratovať mŕtvy 

vlas je veľmi dôležité)  

6. Sušíme ich položené na suchom uteráku, alebo voľne zavesené na bezpečnom mieste. Nevystavujte ich 

priamemu slnku, ohňu. Nesušte ich fénom. Fén vysušuje.  

7. Na končeky vlasov nanášame preventívne oleje alebo bezoplachové masky. Trením o textil sa časom môžu 

lámať. Hlavne pri dlhších vlasoch. Ak sa začnú končeky štiepiť, smelo ich podstrihnite.  

8. Pred žehlením, resp. kulmovaním použijeme ochranný tepelný sprej. Neprežeňme to. Niektoré spreje 

dokážu poriadne lepiť.  

9. Pri farbení vlásky rozložíme a postupne nanášame farbu. Odporúča sa maximálne 30 minút. Farbíme vždy 

zo svetlejšej na tmavšiu. Nie naopak. Žiadny peroxid alebo trvalá.  

 


