
Męski 
styl

których części głowy dotyczy utrata wło-
sów. Jeśli są to zakola, powinien zostawić 
dłuższą górę, ale mocno wycięte boki i tył, 
żeby wyrównać proporcje. Jeżeli ubytki są 
zlokalizowane na szczycie głowy, najlepiej 
wybrać klasyczne cięcie, czyli krótkie 
włosy na całej głowie, o bardzo zbliżonej 
długości. Istotną rzeczą w przypadku 
przerzedzających się włosów jest też to, że 
zmieniają one grubość i kolor – stają się ja-
śniejsze. To, co świetnie się sprawdza, to 
koloryzacja przeznaczona dla mężczyzn, 
która pogłębi naturalną bazę i optycznie 
pogrubi włosy. Drugi sposób to „włosy 
w pudrze” (efekt utrzyma się do kolejnego 
mycia), czyli produkty zawierające mikro-
włókna, które przez przyciąganie elektrycz-
ne idealnie łączą się z naturalnymi włosami. 
Ich dużym plusem jest również dostępność 
szerokiej palety kolorystycznej. 
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Agnieszka Ejmocka 
fryzjer 
właścicielka salonu Le Desir 
ledesir.pl

lek. med. Olga 
Warszawik-Hendzel
specjalista dermatolog 
elite.waw.pl 

TERAPIA PEPTYDOWA 
WŁOSÓW
Dr.Cyj Hair Filler to innowacyjny 
zabieg medycyny estetycznej, który 
nie tylko hamuje wypadanie wło-
sów i stymuluje ich odrastanie, 
ale też dodatkowo znacząco je za-
gęszcza i pogrubia. Spektakularne 
efekty zauważysz już po 2 miesią-
cach, jeśli zdecydujesz się na 4 sesje 
co 2 tygodnie; radziejewska.pl

Rewolucyjna rewitalizacja 

Specjalistyczne 
kosmetyki, 
suplementy 
i zdobycze 
technologii  
są twoim 

sprzymierzeńcem  
w walce 
o zdrowe 
włosy.

1 Ekstrakt przeciw wypadaniu włosów Bandi 49 zł; 2 Grzebień laserowy HairMax® Ultima 12 2090 zł; 3 Szampon 
rewitalizujący Renokin 99 zł 4 Nutrikosmetyk Hairvity Men na zdrowe i lśniące włosy z formułą Nutri-Amino Complex 

Halier 59 zł/60 kapsułek; 5 Szampon i mgiełka z serii oczyszczającej Go Detox Jean Louis David 69 zł/szampon 
i 89 zł/mgiełka 6 Kompleksowa pielęgnacja męskich włosów Fortive Halier 137 zł/szampon, 125 zł/ odżywka, 369 zł/
10 ampułek serum; 7 Kuracja w ampułkach Dermena Men Dermena 76 zł/15 ampułek x 5 ml i aplikator 8 Lotion przeciw 

wypadaniu włosów Simply Zen 90 zł; 9 Szampon stymulujący porost włosów Alpha Homme Estel 65 zł
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