Przedłużanie włosów naturalnych indyjskich i słowiańskich
- 40cm cena za 1 pasemko 5zł (włosy słowiańskie 9zł)
- 55cm cena za 1 pasemko 7zł (włosy słowiańskie 11zł)
Koszt wykonania usługi na ringi (metoda na zimno) 2zł za 1 pasemko + koszt
ringów(20gr koszt 1 ringu).
Koszt wykonania usługi na keratynę 2,50zł za 1 pasemko.
Metoda na taśmę silikonową: 40cm taśma 6 częściowa
500zł + koszt farbowania włosów klientki (wg cennika) + koszt strzyżenia 30 – 50zł
50cm taśma 6 częściowa 600zł + koszt farbowania+ koszt strzyżenia.
Konsultacja doboru i odcienia włosów jest bezpłatna
Przy rezerwacji usługi niezbędna jest zaliczka w kwocie 200zł, odliczana po
wykonaniu usługi.
W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę i nieprzełożenia terminu
wykonania usługi Klient nie otrzymuje zwrotu zaliczki.
Do każdej usługi doliczany jest koszt farbowania włosów klientki (według
cennika farbowania włosów) w celu dopasowania do koloru przedłużanych
włosów i koszt strzyżenia 30 – 50zł w celu uformowania fryzury z włosów
przedłużanych.
Przed wykonaniem usługi prosimy zapoznać się z pielęgnacją włosów
przedłużanych
INFORMACJE OGÓLNE:
RODZAJE WŁOSÓW
WŁOSY NATURALNE (WŁOSY INDYJSKIE)
- włosy naturalne są włosami cięższymi od włosów syntetycznych;
- włosy indyjskie są doskonałą alternatywą dla włosów europejskich, ponieważ ich
faktura jest zbliżona do faktury włosów Europejek;
- włosy te są podatne na układanie i na falowanie, ten gatunek włosa jest podatny także
na puszenie;
- zarówno indyjskie jak i rosyjskie włosy są poddawane zabiegom chemicznym,
pigmentacyjnym i dekoloryzacyjnym, dlatego tez należy o nie szczególnie dbać;
- z racji trudności w pozyskaniu włosów rosyjskich są one dwukrotnie droższe od
indyjskich, a nie wiele mniej się falują i puszą.
WŁOSY SYNTETYCZNE
- włosy syntetyczne są lżejsze od włosów naturalnych;
- włosy syntetyczne dają lepszy efekt zagęszczenia;
- są polecane do włosów cienkich i rzadkich;
- wolno je prostować lub kręcić w temperaturze maksymalnej do 140ºC (najlepiej
nawinąć wilgotne na wałki lub papiloty i pozostawić do wyschnięcia);
- nie ulegają farbowaniu.

METODY PRZEDŁUŻANIA
KERATYNA
- jest doskonałą metodą do wielu rodzajów włosów ze względu na to, że jest mało
widoczna;
- jest metodą polecaną dla włosów cienkich i krótkich;
- metoda ta nie niszczy włosów (pomimo zgrzewania), ponieważ zgrzewarka, której się
używa posiada taką samą lub mniejszą temperaturę od prostownicy czy lokówki;
- trwałość nawet do 7-8 miesięcy.
MICRO RINGS I LONG COOPER RING
- przy tych metodach nie wolno mieć uczulenia na metal;
- nie są zalecane do włosów cienkich i rzadkich, ponieważ mogą się zsuwać całe
pasemka;
- jest bardziej widoczna od metody keratynowej;
- po ok. 2 miesiącach pasemka należy podciągnąć za dodatkową opłatą jeśli stan
włosów klientki na to pozwala.
Uwaga - obydwie metody mogą powodować uczulenia, choć zdarza się to
bardzo rzadko. Jeżeli masz obawy przed uczuleniem doczep na próbę kilka
pasm.
Droga klientko, Twoje marzenia o pięknych i długich włosach, to nie tylko 2-3
godziny usługi. Bądź przygotowana, że musisz poświęcić minimum 20-30 min.
dziennie na ich pielęgnację.
PIELĘGNACJA
w pierwszych dniach może występować uczucie podrażnienia w postaci
ciągnięcia i uwierania ze względu na łączenia, które są blisko skóry, a także
początkowo łączenia mogą być bardziej widoczne i odstające. W tych dniach może być
również bardziej zauważalna różnica pomiędzy włosami klientki, a doczepionymi; jeżeli taki efekt nie zniknie należy w pierwszej kolejności zgłosić się do punktu, w
którym wykonywano zabieg, w celu konsultacji lub przeprowadzenia korekty, - nie
odpowiadamy za próg wrażliwości skóry klienta - jeżeli występuje wątpliwość co do
wytrzymałości na wyżej wymienione odczucie, zaleca się założenie przed zabiegiem
kilku pasm na próbę.
podczas użytkowania włosów, mogą się one w niewielkich ilościach
wyczesywać w naturalny sposób i jest to normalne zjawisko. Jeżeli są wątpliwości co
do wyczesywanej ilości, należy zgłosić się na bezpłatne sprawdzenie stanu włosów i
łączeń;
zaleca się wykonywanie wszelkich zabiegów fryzjerskich w autoryzowanym
punkcie, w innym przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności;
zdejmowanie włosów doczepionych, jest dodatkowo płatne jeżeli obie strony nie
ustalą inaczej;
samodzielne zdjęcie włosów lub zdjęcie w nieautoryzowanym punkcie
powoduje utratę jakiejkolwiek gwarancji;
w przypadku gdy zgrzewy keratynowe zmienią swą konsystencję ze sztywnej i
twardej na miękką i lepką, a także zmienią swoją barwę na mleczną, oznacza to, iż
łączenia zostały uszkodzone np. przez wysoką temperaturę bądź proteiny (lub inne
czynniki niewłaściwe w trakcie użytkowania włosów), w konsekwencji włosy będą się
wyczesywać - w takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za te uszkodzenia; długotrwałe przebywanie w szpitalu może spowodować osłabienie zgrzewów (od

ciągłego leżenia, nadmiernego pocenia się itp.) co może spowodować zsuwanie się
części pasm;
informujemy również, iż nie dojeżdżamy do klienta - przyjmujemy tylko w
autoryzowanym punkcie, w związku z tym również nie dojeżdżamy do klienta w
przypadku ewentualnych powikłań - zapraszamy do salonu;
zaleca się kontrolną wizytę w autoryzowanym salonie po upływie 30 dni od dnia
założenia włosów, w celu sprawdzenia ich stanu oraz łączeń.
Jakiekolwiek reklamacje są obsługiwane przez ubezpieczyciela - Commercial Union i
czas ich rozpatrywania to min. 30 dni.
Informacja dotycząca pielęgnacji włosów firmy LongHair
WŁOSY NATURALNE
CZESANIE:
 włosy należy czesać miękką szczotka (najlepiej szczotką firmy LongHair),
minimum dwa razy dziennie
 należy je rozczesywać zaczynając od końcówek
 nie wolno ich tapirować
MYCIE:
 przed każdym myciem należy dokładnie rozczesać włosy
 nie wolno ich myc z pochyleniem głowy do przodu
 nie wolno ich kołtunić i plątać, podczas tej czynności należy delikatnie myć
ruchami posuwistymi od nasady ku końcom
 nie wolno używać do mycia włosów przedłużanych szamponów i odżywek z
proteinami a także szamponów oczyszczających, zwiększających
 objętość i pilingów
 odżywki należy nakładać na długość włosa, lecz nie na zgrzewy
 wskazane jest stosowanie szamponów i masek polecanych przez LongHair dostępnych w patronackim salonie
UWAGA! WŁOSY NATURALNE TRZEBA MODELOWAC PO KAŻDYM MYCIU OD MOKREGO, BEZ UPRZEDNIEGO PODSUSZANIA! MODELOWAC PRZY
POMOCY SZCZOTKI CERAMICZNEJ, ZACZYNAJĄC OD KONCÓWEK!
KĄPIELE I SPORTY:
 przy kąpieli w basenie bądź w morzu, należy chronić włosy doczepiane
czepkiem nie przepuszczającym wodę
 nadmiemy wysiłek związany z nadmiernym poceniem się, może wpływać na
osłabienie się łączeń keratynowych a w konsekwencji wyczesywania  się
włosów lub pasemek.
OPALANIE:
 wolno chodzić na solarium (z nawiewem lub klimatyzacją)
 zbyt długie przebywanie na słońcu i w wysokich temperaturach może
spowodować osłabienie zgrzewów a w konsekwencji zsuwanie się pasm lub
wyczesywanie się włosów
SAUNA:



nie wolno chodzić na saunę

SPANIE:
 przed snem należy rozczesywać włosy
 należy związywać je do snu (najlepiej w warkocz)
 nie można chodzić spać w mokrych włosach
FARBOWANIE:
 włosów doczepianych nie należy rozjaśniać
 farbowanie odrostów i inne usługi fryzjerskie najlepiej wykonywać w
autoryzowanym punkcie (w innym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za
uszkodzenia)
 nie wolno na włosach doczepianych wykonywać trwałej ondulacji
PIELĘGNACJA:
 włosy doczepiane należy nawilżać kosmetykami bez protein jeżeli kosmetyk ma
być nakładany od skóry głowy, na łączenia
 odżywki zarówno ze spłukiwaniem jak i bez spłukiwania należy nakładać na
długość włosa nie na zgrzewy!
 należy chronić włosy kosmetykami termoochronnymi np. przed prostownica
STYLIZACJA:
 włosy naturalne można kręcić na lokówkę, prostować prostownicą, a także
kręcić na wałki termiczne, jednakże należy pamiętać, aby nie dotykać
powierzchnią nagrzewającą się do zgrzewu (np. powłoką ceramiczną w
prostownicy)
 używając nadmiar lakieru bądź pianki (środków stylizacyjnych) należy przed
snem je zmyć, a następnie po wysuszeniu związać do snu w warkocz
WŁOSY SYNTETYCZNE





PIELĘGNACJA JAK POWYŻEJ NIE DOYCZY PROSTOWANIA I KRĘCENIA
WŁOSÓW!
włosy syntetyczne TermoFibre, można prostować prostownicą z regulacją
temperatury do 140 stopni
włosy syntetyczne najlepiej kręcić na papiloty lub wałki nawijając je na pół
wilgotne pasma i pozostawiając do maksymalnego wyschnięcia
włosy syntetyczne nie ulegają farbowaniu

FORMULARZ DOTYCZACY STANU WŁOSÓW KLIENTKI (KARTA KLIENTA)
WŁOSY KLIENTKI

INFORMACJA O ZALECENIACH

WŁ. KRÓTKIE

- przy takich włosach nie zaleca się przedłużać metodą Micro
Rings, ponieważ łączenia są bardziej widoczne i doczepione
pasma będą się zsuwać; - aby fryzura była w odpowiedniej
formie, należy już doczepione włosy mocno wycieniować;
- im krótsze włosy klientki, tym krócej można nosić włosy
doczepione (ze względu na zrosty łączeń, które w miarę upływu
czasu mogą być bardziej widoczne);
- poleca się metodę keratynową

WŁ. ŚREDNIE

- optymalna długość do zabiegu przedłużania włosów; polecane obie metody (keratynowa i Micro Rings).

WŁ. DŁUGIE

- przy tej długości jest najmniej widoczna różnica w długościach
pomiędzy długością włosów klientki i włosów doczepianych.

WŁ. CIENKIE

- poleca się metodę keratynową, ze względu na jej małą
widoczność i większą trwałość;
- nie poleca się metody Micro Rins, ponieważ jest bardziej
widoczna i pasemka mogą się zsuwać; zaleca się włosy
syntetyczne w przypadku włosów cienkich i rzadkich, ponieważ
są lżejsze od naturalnych.

WŁ. GRUBE

- jeśli są to włosy i grube i gęste, nie ma żadnych
przeciwwskazań do metod i rodzajów włosów.

WŁ. RZADKIE

poleca się metodę keratynową, ze względu na jej małą
widoczności i większą trwałość;
nie poleca się metody Micro Rings, ponieważ jest bardziej
widoczna i pasemka mogą się zsuwać;
zaleca się włosy syntetyczne w przypadku włosów
cienkich i rzadkich, ponieważ są lżejsze od naturalnych.

WŁ. GĘSTE

- jeśli są to włosy i grube i gęste nie ma żadnych
przeciwwskazań do metod i rodzajów włosów.

WŁ. ZDROWE

- jeśli włosy są zdrowe nie ma żadnych przeciwwskazań do
wykonania usługi przedłużania

WŁ. ZNISZCZONE
I SUCHE

- jeśli włosy są bardzo zniszczone poprzez zabiegi fryzjerskie
na całej długości, nie należy wykonywać zabiegu przedłużania
- jeżeli włosy mają zniszczone tylko końce można wykonać
zabieg przedłużania bądź zagęszczania włosów
poleca się metodę keratynową

WŁ. PROSTE

- zaleca się doczepić włosy o strukturze prostej , aby efekt był
jak najbardziej naturalny

WŁ. FALOWANE I- zaleca się doczepić włosy o podobnej strukturze aby nie było
KRĘCONE
równicy między włosami klientki, a włosami doczepionymi

