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Som rád, že si otvorila tento ebook, 
pretože na internete je milión stránok, videí a článkov 
s vlasovými tipmi, návodmi a radami čo s vlasmi robiť a 
nerobiť. PROSÍM ŤA, ničomu never. Never ani všetkému, 
čo nájdeš v tomto ebooku. Áno, čítaš dobre. Neexistujú 
univerzálne rady pre vlasy. Každý z nás sme jedinečný 
(chválabohu) a potrebuje individuálny prístup. 
 
Rady a tipy na internete často píšu školopovinné blogerky 
(systémom „skopíruj a vlož“), aby sa zapáčili spolužiakom. 
Iné píšu zruční marketéri, aby upozornili na svoju značku. 
To by nebolo až také zlé. Ale myslíš, že tieto „zaručené 
tipy“ niekto KONTROLUJE a OVERUJE?  
 
My som pred rokmi začínali ako predajcovia jednej značky. 
Nehanbíme sa to priznať. No začali sme sa vlasovej 
problematike venovať naplno. Štúdium, knihy, semináre, 
školenia, tradičná čínska medicína, výživové poradenstvo, 
trichlógia, práca s kamerou až po certifikáty odborných 
trichológov. Hlavne skúsenosti z praxe a vytvorenie tímu 
špecialistov nás nakoniec doviedli až ku vlastnej značke 
vlasovej kozmetiky. 
 
Dnes máme za sebou viac ako 40 tisíc vyhodnotených 
vlasových testov žien, dievčat (aj mužov), a tisíce vyšetre-
ných vlasov a korienkov trichologickou mikrokamerou (dnes 
= 26.12.2018, deň kedy aktualizujem tento ebook).  
Tisíckam z nich sme pomohli upraviť, zmierniť či celkom 
odstrániť vlasový problém, s ktorým zápasili. Je to naša 
práca, hobby aj motto: „Pomáhame vám na ceste ku 
krásnym a zdravým vlasom.“ 
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Páčilo by sa Ti vyriešiť   
svoj vlasový problém  
raz a navždy? 

Ak vedieš boj s vlasmi a väčši-
nou sa nedarí, radi pomôžeme. 
Sami sme roky znepokojene 
sledovali chumáče vlasov na kefe či hrebeni po česaní. 
„Prečo ich tam je tak veľa“? „A prečo mám k tomu ešte aj 
suché vlasy“? „Keď mi takto budú padať ďalej, koľko mi 
zostáva času než budeme úplne plechaví?“ Fúúú, už len tá 
predstava! ;) 

Suchá svrbivá koža na hlave a lupiny či šupiny, čo s tým? 
Veď používam predsa tie drahé šampóny z reklamy. Aj 
kaderníčka pred rokmi potvrdila, že si mám umývať vlasy čo 
najčastejšie, aby šampón mohol účinkovať. A zakaždým ich 
nechať voľne uschnúť. Tak prečo mi roky padali a padali? 
Vždy, keď som si človek prejde rukou vo vlasoch, 5 až 7 ich 
zostane medzi prstami... Au. „Čo robíme zle“? 

Zle bolo skoro všetko. Dokedy sme nespoznali 7 najväč-
ších omylov v starostlivosti o vlasy: 

Omyl 1... Vlasy nesuš ale nechaj vždy voľne 
uschnúť . 
Jasné, mýtus - nenechávaj. Po umytí vlasov nedopusť, 
aby na pokožke pod mini zostala voda. Ihneď ju vysuš 

do sucha. Voda zo sprchy má totiž 
oveľa vyššie pH ako pokožka hlavy 
a dehydratuje ju. Vznikajú tak často 
okrem iného aj lupiny, šupinky alebo 
svrbenie... 
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Omyl 2...  Na lupiny je najlepší šampón proti 
lupinám. Veď účinkuje takmer po prvom umytí. 
Ja viem, že život ako v reklame by bol fajn. Keby si ťa po 
jednom použití šampónu začali na druhý deň všímať všetci 
chlapi na ulici. A dokonca aj kolegovia v práci, ktorí si 
doteraz pre tvoje lupiny ani nevšimli, že vo firme robíš už  
3 a pol roka ☺ 
Ale takto to nefunguje. Vlastne funguje – lebo väčšina 
šampónov proti lupinám zakúpených v drogérii má iba 
silikónový efekt, to znamená, že problematickú pokožku 
hlavy pekne prekryjú tenkou silikónovou vrstvičkou, 
a keďže lupiny sú pod ňou, tak nepadajú, nelietajú medzi 
vlasmi, ale sú pekne na koži ďalej pod silikónom. Všimla si 
si, že keď si zrazu prešla na iný typ šampónu a riadne si 
umyla vlasy, lupiny sa akoby zázrakom IHNEĎ objavili? A vo 
veľkom počte?  Rýchlo teda nazad k „protilupinovému“ – to 
bude môj favorit po zvyšok života ☺ Iste si pochopila, že 
"maskovanie" problému samotný problém nerieši. 
Lupinám najviac pomôže jednoduché vysušenie pokožky 
hlavy od vody a správna hydratácia. Celý proces zbavenia 
sa lupín a regenerácie vlasovej pokožky trvá 2-3 mesiace. 
Predajca „šampónov proti lupinám“ ti ale poradí svoj 
„osvedčený“ silikónový produkt a máš to hneď.  

A keď sme už pri silikónoch, poďme na ďalší omyl... 

 
Omyl 3...  Silikónové šampóny 
robia moje vlásky hladké, sú 
teda prospešné. 
Viem o jedných silikónoch, ktoré sú 
prospešné – na zdvihnutie 
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sebavedomia či z estetických dôvodov po kojení ☺ 

Aj ty máš v kúpeľni na poličke „svoje silikóny“ ?  
Že ako to zistíš? Ľahko. Ak v zložení (INCI) šampónu či 
masky vidíš ingrediencie s koncovkami "-cone", "-xane",  
"-conol" alebo "-silane", máš ich tam. Ani nečítaj ďalej a 
odbehni hneď pre svoj obľúbený šampón, kondicionér či 
masku… 

…máš prečítané zloženie? A sú tam?  
Ak si pravidelne umývaš vlasy šampónmi so silikónovými 
zložkami, tie môžu oblepiť celý vlas vrátane vlasového 
korienku, postupne ho ztenšiť a zhoršiť tak výživu vlasu. 
Ten prestane rásť a časom vypadne. Niektoré silikóny sú 
ťažko vymývateľné, pretože nie sú vodou rozpustné, a tak 
si často nosíme hlavu plnú chémie a korienky musia 
držať „ťažké“ vlasy. Nezabúdaj, že koža nemá 
inteligenciu rozlišovať, čo je pre ňu dobré či zlé. Absorbuje, 
čo sa jej dostane na povrch. Treba preto pamätať na to, že 
čím menej chemických prípravkov používame, tým 
lepšie pre naše zdravie a zdravie našich vlasov. Téma 
silikónov je oveľa obšírnejšia, takže viac o nej na blogu... 

Omyl 4...  Staré „babské rady“ na 100%  fungujú. 
Tak v prvom rade - naše staré mamy žili v „trochu“ iných 
podmienkach ako my, inak sa stravovali a moc nestresovali. 

Keď sa v ich recepte spomína 
žihľava, myslí sa čerstvo 
natrhaná z priekopy, popri 
ktorej chodili maximálne 
konské záprahy. Že takú „bio“ 
pri parkovisku na sídlisku 
ťažko nájdeš, dobre vieš. 
Ďalším omylom, s ktorým sa 
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stretávame sú riešenia všeobecnými „babskými 
radami“ – napríklad univerzálne zábaly s vajíčkom alebo 
olejmi cez noc pre všetky typy vlasov. Výborne si nimi 
akurát premastíš kožu na hlave alebo vankúš  A treba 
myslieť aj na to, že voda odpudzuje olej, preto ak 
chceme aby olej zostal na vlase, musí byť vlas úplne 
SUCHÝ. Vlasy ale predovšetkým potrebujú hydratáciu, teda 
vodu. Ak vlas nie je hydratovaný, olej ho len zbytočne 
zaťažuje. 
 

Omyl 5...  Som už "stará", 
nemôžem mať  také vlasy ako 
v 20-tke. 
Ale môžeš, aj tvoja mamina môže 
:) Ver mi. Vlasy rastú celý život 
podobne ako nechty, ich rast sa nedá zastaviť. Kde jeden 
vlas ukončí svoju životnosť a vypadne, tam ho nahradí 
druhý – nový. A takto to ide dookola. Je len na tebe ako 
budú vyzerať v 30-tke, v 40-tke alebo vyššom veku. Kvalitu 
budú mať takú, ako sa o ne a vlasovú pokožku budeš 
starať. Ku starostlivosti patrí aj správna výživa vlasov, 
preto máme v tíme aj výživového poradcu, aj odborníka na 
fytoterapiu a čínske byliny. Prečo? Pozri si čínsky/japonský 
film a všimni si deduškov/babky s dlhými čiernymi 
vrkočmi...  
 

Omyl 6...  Umývaj si vlasy šampónom iba raz. 
Nestačí. Umývanie šampónom VŽDY opakuj 2-krát, 
prvým nanesením sa odstraňujú len nečistoty, zvyšky laku, 
gélu apod. Pri druhom nanesení nechaj šampón chvíľu 
pôsobiť a až potom opláchni. Takto postupuj 1-3 krát 
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týždenne podľa potreby. A oplachovanie robte VŽDY 
V ZÁKLONE, ako u kaderníčky. Predklonená poloha 
spôsobuje nežiadúce otváranie šupiniek na povrchu vlasu. 
Je to ako keby sme hladkali mačku proti srsti či rybu proti 
smere uloženia šupín   

Omyl 7...  Čítala som už tisíc „zaručených tipov“ na 
webe, aj tak mi nič nepomáha. 

Nejde vlastne o omyl, ale o mylné 
presvedčenie. Zaručený tip na 
riešenie problému tvojich vlasov 
nemám ani ja, lebo tvoje vlasy 
zatiaľ nepoznám.  
Miesto neho ti ponúkam 5 
doporučení, ktoré isto fungujú na 
akýkoľvek typ vlasov všeobecne: 

1) Otužovanie – oplachovanie vlasov studenou vodou po 
umytí rozprúdi tok krvi v pokožke hlavy a naštartuje tak 
látkovú výmenu vo vlasových váčkoch. Naviac sa vlasy 
spláchnuté studenou vodou viac lesknú a pri česaní sa 
nechlpia. 

2)  Masáž hlavy – vlasovej pokožke prospieva 
okrem výživných látok aj častá masáž, ktorou sa 
dobre prekrví, najlepšie po aplikovaní vlasovej 
vodičky. Masírovať môžeš končekmi prstov alebo 
použiť vlasovú „metličku“, ako voláme jednu malú 
pomôcku... (na foto vpravo) 

3)  Jedz sóju – táto strukovina obsahuje dôležité 
aminokyseliny a množstvo izoflavonoidov, ktoré sú 
podobné svojim zložením ženskému hormónu 
estrogén (hormón podporujúci rast vlasov). To je aj 
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odpoveďou na otázku, prečo ženám „vegánkam“ rýchlejšie 
rastú vlasy... 

4) Nepoužívaj žehličku a teplovzdušnú kulmu – priamo 
na vlasy, ak sú suché, jemné, lámavé, uškvaríš nimi vlasy 
„za živa“! Viac o žehlení vlasov píšeme TU...  

5) Pravidlo 15 cm a viac - pri fénovaní používaj nízku 
teplotu vzduchu a aspoň 15 cm od hlavy. Ak máš suché 
vlasy, používaj fén len na pokožku hlavy a konce vlasov 
nechaj vysušiť voľne... 

A jeden bonus: Psychika a emócie majú silný vplyv na náš 
zdravotný stav. Vo vlasoch sa prejavuje strach. Vedeli ste, 
že emócie ako strach, obavy, neistota a zlé vzťahy 
(partnerské, v rodine, na pracovisku) majú vplyv na energiu 
obličiek, ktorej prejavom sú slabé, jemné, lámavé vlasy 
či zvýšené vypadávanie? Možno ste spozorovali, že stres 
vyvolaný strachom v skúškovom období zanecháva viac 
vlasov vo vani po umytí... 

No a to je zatiaľ všetko. Si na rade. Ak aspoň niektoré z 
omylov vynecháš a naopak zahrnieš medzi svoje vlasové 
rituály napr. masáž, sóju či dostatočnú hydratáciu vlasov, 
budeš možno o svojich problémoch s vlasmi hovoriť už 
len v minulom čase. Čistá, hydratovaná vlasová 
pokožka bez mazotoku, šupín, lupín či svrbenia je vždy 
ZÁKLAD, ak chceš dosiahnuť trvalú pozitívnu zmenu. 

Problémy vlasov má na svedomí veľa faktorov. 
Hektický spôsob života, stres, znečistené prostredie, smog 
veľkých miest, zlá životospráva, diéty, choroby, pooperačné 
a popôrodné stavy, antikoncepcia, hormonálne zmeny v tele 
či genetická predispozícia. 

https://expertnavlasy.sk/ene-vlasovy-balzam-zensen-goji-zehlenie-s-kuponom/
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Dôležitá je včasná diagnostika, odhalenie príčiny problému 
a správna voľba postupu.  
 
Keď zmiznú príčiny - stratia sa aj dôsledky. 
 
A práve správne určenie príčiny je prvým krokom na ceste 
ku krásnym a zdravým vlasom.  

 

Klikni si teda na odkaz uvedený na konci textu a dozvieš sa 
viac o vhodnej vlasovej starostlivosti. Urobíme to s láskou a 
ZDARMA, lebo radi pomáhame ženám ku zdravým 
a krásnym vlasom.  

S láskou k vláskom, 
tím expertnavlasy.sk 
 

Slovenská verzia: 
> VLASOVÝ TEST ZDARMA < 

 

Česká verzia: 
> VLASOVÝ TEST ZDARMA < 

https://expertnavlasy.sk/
https://expertnavlasy.sk/
https://expertnavlasy.eu/
https://expertnavlasy.eu/

