
Гарне волосся завжди у моді

      

Найбільша проблема довгого волосся – це посічені кінці, і страждає від цього велика
половина довговолосих красунь, так яка ж причина цієї маленької неприємності і як
вирішити цю проблему?

Посічені кінці роблять волосся тьмяними і млявими, так як через пошкоджене волосся
йде волога і життєва сила кожного волоска і тому від цієї маленької біди потрібно швидко
позбавлятися. Перш ніж шукати методи лікування розберемося в причинах. Перша і
найважливіша причина перетину – це здоров’я організму, навряд чи у хворої людини
можна побачити шикарну копицю волосся, тому перш ніж зайняти лікуванням, потрібно
переглянути свій раціон, слід виключити висококалорійну жирну їжу, часте вживання їжі
швидкого приготування. Рекомендується збільшити споживання рідини, за відсутності
протипоказань, сприятливим стане пиття придатною мінеральної води. Треба їсти більше
сирих фруктів і овочів, горіхів і зелені, позбутися шкідливих звичок. Розщеплені кінці
з’являються також після частого застосування фенів, прасок, бігудей і хімічній завивці,
тому при схильності до перетину волосся потрібно максимально скоротити застосування
цих пристроїв.

Перш ніж почати лікування слід зрізати посічені кінці, тому що зробити їх здоровими вже
не вийде. Але, зате, застосувавши зусилля без великих труднощів можна надовго забути
про цю проблему. Отже, насамперед потрібно підібрати спеціальний щоденний шампунь,
краще придбати його в аптеці, добре підійде шампунь з лецитином і з екстрактом
ромашки, алое та липи.

Раз на тиждень потрібно використовувати маски для волосся, можна на основі
оливкового масла. Є рецепти і в народній медицині, вона радить після кожного миття
промивати голову відваром кропиви, липи, м’яти. Також дуже сприятливо втирати в
шкіру голови і кінці волосся масла, для цього підійде реп’яхову, рицинова або навіть
оливкова олія. Слід зауважити, що перед використанням касторове масло необхідно
підігріти, не то воно буде погано змиватися. Схильні до перетину волосся необхідно
берегти від сильних сонячних променів, холоду і морського вітру.

Виконання цих нехитрих завдань дозволить вам бути володаркою блискучих і живого
волосся. Адже здорові і красиві волосся – це головний козир краси.
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