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Ezt követően a termékpalettát 
bevezettem a szépségszalonomba, 
ahol első helyen ajánlom a napi és 
problémás hajregeneráláshoz. És 
jönnek az eredmények folyamatosan! 

ajunk télen különösen nagy figyelmet 

érdemel, tudjuk ezt mi, fodrász 
szakemberek, és erre hívjuk fel a 
hozzánk érkező vendégek figyelmét is. 

Az ősz legtöbbször erős szelet, sok 
csapadékot, alacsony hőmérsékletet 
hoz magával. ajunk is megsínyli az 
évszakváltást. Ahhoz, hogy ne fázzon 
meg, ne zsírosodjon vagy korpásodjon 
a fejbőrünk, ebben az időszakban 
is törődnünk kell vele. A hideg 
beköszöntével az erek összehúzódnak, 
így a hajhagymák kevesebb oxigénhez 
és tápanyaghoz jutnak, ami hosszú 
távon a hajszálak elvékonyodásához 
és hajhulláshoz vezethet. Ilyenkor 
kipróbálunk minden terméket remélve, 
hogy rátalálunk arra az egyre, ami 
átsegít minket ezen az időszakon.

A sapkák és kalapok mindenféle 
formában és színben megvásárolhatók, 
és szentül hisszük, hogy ez a 
legfontosabb védekezés télen. Ám 
érdemes vigyázni, hiszen ha nem 
megfelelő darabot választasz, akkor 
csak ártasz a hajhagymáknak. A 
túl szoros fejfedő gátolja a fejbőr 
szellőzését, a haj könnyebben 
zsírosodik, és a kórokozók 
melegágyává válhat. Sokan 
ezért úgy döntenek, hogy nem 
használnak fejfedőt, de ez sem 
megoldás.

Amire nem is gondolnánk: egyre több 
rétegbe öltözködünk, ruháink egyre 
vastagabbak. A haj külső rétegén 
található védőpikkelyek sérülnek a 
dörzsöléstől. A száraz levegő és szeles 
idő is „kócolja” a hajat, ekkor is sérül 
a kutikula, a haj külső rétege. Ezáltal 
fénytelenné válik a haj. Szintén a ruhák, 
kabátok anyaga miatt alakulhat ki az 
elektromos töltöttség állapota. 
 
Szervezetünk télre feléli az összes 
nyáron szerzett tápanyagot, ezt 
pótolnunk kell! a testünk nem jut 
elegendő esszenciális aminosavhoz, 
bizony, a hajunk megsínyli, ezért fontos 
a megfelelő tápanyag ellátás.
A hidrolizált növényi fehérjék pótolják 
az elveszett tápanyagokat, melyet a 
haj állománya elvesztett a szél és a 
hideg hatására. Az aloe vera kiválóan 
alkalmas erre. Egyrészt erősíti és 
ápolja a hajtöveket, másrészt segít 
a sejtmegújulásban.
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BEAUTY        TIPPEK
SZIKLAINÉ BÁN HAJNALKA       manager,  fodrászmester,  sminkes

FÉNYLŐ, DÚS 
HAJKORONA
a hideg hónapokban is

Lassan, már negyedik éve 
annak, hogy (a hajápolás 
és hajregenerálás 
szerelmeseként) a Forever 
hajápolási termékeit először 
teszteltem magamon. Annak 
idején hitetlen voltam, de 
csak mert nem ismertem a 
termékeket! Ma már hálás 
vagyok, mert visszakaptam 
gyönyörű hajkoronámat.
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MI A MEGOLDÁS?

Kezdd a belső egyensúly kialakításával!
Egyénre szabottan, valamelyik Aloe Gel

Probiotic – az egészséges bélflóra és a fel-
szívófelület egyensúlyában van fontos szerepe 

A-Beta-CarE – Beta-karotin és E-vitamin tartalmú étrendkiegészítő 

Bee Propolis – tablettánként 357 mgr propoliszt, továbbá mézet tar-
talmazó tabletta

Nature-Min könnyen felszívódó ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek 
fontosak ebben az időszakban is

Vitolize Women – kifejezetten nők részére, tudományosan összeállított 
étrend-kiegészítő. A benne levő B6-vitamin részt vesz a hormonális 

aktivitás szabályozásában 

Daily - a legmodernebb technikával előállított étrend-kiegészítő, amely 
vitaminokat, ásványi anyagokat és biológiailag aktív anyagokat tartalmaz

 KÜLSŐ SZÉPSÉGÜNK EGYENSÚLYÁNAK   
 KIALAKÍTÁSÁHOZ AJÁNLOM:

Hetente maximum 2x hajmosás (langyos vízzel). A túl gyakori hajmosás 
fokozott hajzsírosodást okoz, és ördögi kör a következmény! 

A hajmosáshoz mindenkinek bátran ajánlható az Aloe-
Jojoba Sampon, mert amellett, hogy kíméletesen tisztítja a 

fejbőrt, egyensúlyba hozza annak pH-értékét és segít a hajzsí-
rosodás megszüntetésében, a hajhullás leküzdésében.

Nagyon fontos hidratálni külsőleg is hajunkat, erre kiválóan 
alkalmas az Aloe-Jojoba Conditioning. Könnyen felszívó-

dik a hajszálakba, azok maradandóan hidratáltak maradnak, 
hajunkat nem nehezíti el. A hosszú hajszálak végére már nem 
jut el a fejbőr faggyúmirigyei által termelt védőanyag, így 
kiszárad, töredezetté válik, ezért kiemelten fontos a kondi-
cionálók és hajpakolások használata.

Amikor hajszálszerkezet-javítást és hidratálást végzek a hajon, akkor 
szívesen alkalmazom az Alpha-E Factor-t és az Aloe Lotion-t össze-

keverve hajmaszkként, természetesen masszázzsal egybekötve. 

Aloe-First: Kiváló összetételének köszönhetően alkalmas a 
fejbőr tonizálására, fejbőr-viszketés, csökkentésére, segít-

séget nyújthat a korpa és a hajhullás kezelésében. 
Hajszárítás előtt alkalmazom. Egyenletesen be kell 
fújni a fejbőrt, majd gyengéden bemasszírozni, és 

utána már készíthető is a frizura! 

Imádom, hogy a Forever kiváló termékeivel 
egyénre szabott megoldásokat tudok nyújtani 
mindenkinek, aki szép és egészséges hajkoronát 
szeretne viselni nemtől és kortól függetlenül! Ez csak 
pár tipp, de a lehetőség a ti kezetekben van. A szépség 
mindig belülről fakad, a látvány pedig magáért beszél!

Gyakori probléma a téli időszakban 
a korpa. A bőr felső hámrétege, 
az epidermisz állandóan megújul, 
a felszín felé igyekvő új sejtek 
elszarusodnak és leválnak. Ezek 
a hámdarabok olyan aprók, 
hogy általában láthatatlanul 
tűnnek el. Azonban vannak olyan 

tényezők, melyek fejbőrsejtjeink 
újratermelődési folyamatát fel-
gyorsítják, és így már nagyobb 
darabok válnak le. A téli időszak 
veszélyei közé tartozik a túlzott 
faggyútermelés miatti sejtszaporulat 
is. Ennek oka lehet az is, hogy télen 
több, nehezebb ételt fogyasztunk. 
Számtalan oka van még a korpás 
fejbőr kialakulásának, éppen ezért 
kezelése is egyénre szabott kell, 
hogy legyen. ó hír, hogy az ok, 
esetenként okok diagnosztizálása 
után általában két-három kezeléssel 
ismét egészséges lehet a fejbőrünk.
Egy kis odafigyeléssel továbbra is 
szép, ápolt, fényes, egészséges 
lehet a hajunk, és elkerülhetjük a 
hajhullást is. 

Itt az idő elgondolkodni arról, 
hogyan előzhetjük meg az őszi-téli 
hajkárosodást. 


