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DO OLEJOWANIA,
GOTOWI, START!
Kosmetyki do pielęgnacji włosów kuszą
swoim wyglądem. Są kolorowo opakowane, pięknie pachną, tak wiele obiecują. Lecz najczęściej zawierają w sobie
wiele drażniących substancji. Parabeny,
silikony, konserwanty to standardowe
składniki szamponów i odżywek, które
przecież mają zdziałać cuda. Używając
ich, można zauważyć poprawę w wyglądzie włosów, a mimo wszystko nie
wpływają dobrze na ich kondycję. Stosowane przez długi czas – przez miesiące, lata, sprawiają, że włosy tracą swój
blask, są oklapnięte, zaczynają wypadać.
Dopiero w perspektywie czasu widać,
że kosmetyki, które miały pielęgnować,
zwyczajnie przeciążają włosy. Jaka jest
alternatywa do promowanych przez
media specyfików? To, co możemy czerpać z natury, dawne receptury i sposoby pielęgnacji. Jednym z nich, znanym
od wieków jest olejowanie włosów.
Aby przyniosło zamierzone efekty należy trzymać się kilku zasad. Punktem

wyjścia jest wiedza na temat naszych
włosów, a dokładniej ich kondycji. Jeśli
dla naszych włosów wybierzemy nieodpowiedni olejek, to efekt jego działania może tylko pogorszyć ich stan. Dlaczego tak się dzieje? Musimy wiedzieć,
że olejki są zbudowane z cząsteczek
różnej wielkości, a to czy one zdołają
przeniknąć w głąb włosa i go odżywić
zależy od stopnia odchylenia jego łuski.
Nieodpowiednio dobrany olej może
nadmiernie przeciążyć włosy, przetłuścić je, bądź paradoksalnie przeciwnie
– napuszyć.

BADANIE TERENU
Samo olejowanie nie jest niczym skomplikowanym i bez trudu można wykonać je w domowym zaciszu. Podstawą
jest jednak sama wiedza dotycząca rodzajów naszych włosów oraz samych
olejów. Natura oferuje nam kilkadziesiąt
różnych bogactw, a kluczem do sukcesu jest wybranie tego, który będzie nam
służył najlepiej.

Przygodę z olejowaniem włosów, należy
rozpocząć od ich analizy. I nie chodzi tu
o specjalistyczne, skomplikowane badania. Na początek wystarczy zwykła obserwacja. Celem jest określenie, czy nasze
włosy są nisko, średnio, czy wysokoporowate, bo od tego zależy rodzaj oleju jaki
wykorzystamy w pielęgnacji. Temat włosów niejednokrotnie pojawia się w damskich rozmowach. Kobiety potrafią bardzo dużo powiedzieć na temat swoich
włosów – że się puszą, są sztywne, lśniące, zbyt kręcone, zbyt proste, łatwo się
układają, nie układają się wcale itd. Nie
każda pani jednak wie, że za te cechy odpowiada porowatość włosów, a ściślej
mówiąc, stopień odchylenia łuski. Jak to
się ze sobą wiąże? Struktura włosa przypomina nachodzące na siebie łuski, a na
podstawie tego, jak ściśle do siebie przylegają określamy jego porowatość. Im są
bardziej odchylone, tym jest ona większa.
Z kolei olejki w zależności od tego, jakie
kwasy tłuszczowe w nich dominują, są
zbudowane z cząsteczek różnej wielko-

WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH OLEJKÓW
KOKOSOWY – zapewnia regenerację, chroni rozdwojone końcówki, nawilża, dodaje blasku, ułatwia rozczesywanie.
JOJOBA – wzmacnia cebulki, zapobiega łamaniu się włosów, nadaje miękkości.
Z ORZECHÓW MACADAMIA – reguluje wydzielanie sebum, dba o sprężystość, chroni przed szkodliwym działaniem słońca.
Z WIESIOŁKA – wzmacnia włosy, zapobiega wypadaniu i starzeniu, nadaje piękny połysk.
ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW – natłuszcza, nadaje blask, chroni przed szkodliwymi czynnikami.
RYCYNOWY – nieoceniony w walce z nadmiernie wypadającymi włosami, a także łupieżem, wzmacnia cebulki i stymuluje porost.
ARGANOWY – chroni przed działaniem ciepłego powietrza, jego piękny zapach wprowadza w stan odprężenia.
Z AWOKADO – świetnie nadaje się zarówno do włosów średnioporowatych jak i wysokoporowatych. Odpowiada za
sprężystość, ma silne działanie antyoksydacyjne, jest swoistą bombą witaminową.
Źródło: www.nanoil.pl
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ści. Musimy zatem tak dopasować olejek
do swoich włosów, aby jego cząsteczki
zdołały przeniknąć pod łuski.
Wyróżniamy zatem włosy:
•

WYSOKOPOROWATE - nieraz straszą nimi w reklamach szamponów
i odżywek, stawiając jako przykład
tych najbardziej zniszczonych. Przypomnijmy sobie obraz, w której
badany pod mikroskopem włos ma
tak odchylone łuski, że przypomina
z wyglądu dojrzałą szyszkę. Te włosy są szorstkie, matowe, często się
łamią, kruszą, wypadają. Co prawda
można je ujarzmić dzięki wybranej
stylizacji, ale nadmierne stosowanie
prostownicy, czy suszarki niestety
tylko pogarsza ich stan. Ich wrogiem są także zabiegi farbowania
i rozjaśniania. Ponadto tak bardzo
reagują na wilgoć w powietrzu, że
ich obserwacja mogłaby posłużyć
w sporządzaniu prognoz pogody.
Gdy tylko wyczują deszcz, zaczynają się puszyć i kręcić. Warto podkreślić, że do tego rodzaju włosów
często zaliczają się loki i fale, które
z natury są suche i mają wymagającą strukturę. W tym przypadku
świetnym wyborem do olejowania
będą olejki zbudowane z dużych
cząsteczek (kwasy wielonienasycone z grupy omega-3 i omega-6) –
np. ze słodkich migdałów, z pestek
winogron, z wiesiołka, bawełniany
czy arganowy.

•

NISKOPOROWATE – posiadaczką
takich włosów była z pewnością
Pocahontas z bajki Disney’a. Już
na pierwszy rzut oka wyglądają
bardzo zdrowo. Są lśniące i gładkie, co zawdzięczają ciasno przylegającym łuskom. Bywają obiektem
pożądania zazdrosnych koleżanek.
Niestraszna im burza i deszcze, ponieważ bardzo ciężko wchłaniają
wodę, ale jeszcze ciężej ją oddają,
zatem ich właścicielki mogą narzekać na trudy ich wysuszenia. Są

też oporne w stylizacji, zatem nie
warto męczyć się przy robieniu loków – rozprostują się jeszcze przed
wyjściem z domu. Takie włosy nie
wymagają dużo troski, ale należy
o nie dbać na tyle, żeby ich stan
nie uległ pogorszeniu. Dobrym
wyborem do ich pielęgnacji będą
olejki złożone z małych cząsteczek (kwasy tłuszczowe nasycone), przykładem jest olej palmowy,
bądź kokosowy, który w ostatnich
latach stał się bardzo popularny.

•

ŚREDNIOPOROWATE – plasują się
pomiędzy wymienionymi powyżej. Na pewno nie błyszczą jak tafla
wody (ponieważ łuski nie tworzą już
takiej zbitej struktury, lecz odstają),
ale są w całkiem niezłej kondycji.
Dość dobrze poddają się stylizacji.
Jeśli będą otoczone odpowiednią
opieką, z pewnością się odwdzięczą. Jest to najbardziej powszechny rodzaj. Dobieramy do nich oleje o średnich cząsteczkach, czyli
kwasy jednonienasycone
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z grupy omega – 7 i omega – 9, takie jak: jojoba, sezamowy, z pestek
dyni, makadamia, lniany.
Należy pamiętać o tym, że porowatość
włosów nie jest dana raz na zawsze. Można powiedzieć, że otrzymujemy pakiet
wyjściowy, jedni na starcie mają mniej
wymagające włosy, inni bardziej. A to jak
będziemy z nimi postępować uwidoczni
się w ich kondycji.

OLEJOWY ZAWRÓT GŁOWY
W zależności od potrzeb i oczekiwanych
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rezultatów, olej możemy nakładać:
•

cany zwłaszcza olej sezamowy); co
ciekawe, tę metodę wykorzystuje
się również w walce z siwymi włosami, wskazana jest także przy stanach zapalnych i problemach z nawracającym łupieżem,

na same końcówki, które są najbardziej zniszczoną częścią włosa, często są bardzo słabe i się rozdwajają.
Olej sprawia, że włosy są dociążone,
końcówki wygładzone i odżywione,
•

•

na całe włosy, łącznie ze skórą
głowy, wykonując przy tym dodatkowo masaż skóry. Olej wnikając w cebulki i mieszki włosowe,
wzmacnia je, zapobiegając w dużym stopniu ich wypadaniu (pole-

na włosy od wysokości linii oczu,
ten sposób jest bardzo popularny
i ma wiele zwolenniczek. Włosy które rosną przy skórze czerpią z niej
składniki odżywcze i są w najlepszej kondycji, zatem często nie ma
sensu obciążać ich olejami.
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nieprzetłuszczone włosy, następnie
zakładamy foliowy czepek, całość
owijamy ręcznikiem. Zadziała to jak
ciepły kompres, dzięki czemu działanie olejku zostanie wzmocnione. Na
tak przygotowany turban możemy
skierować również ciepły strumień
powietrza z suszarki,

Olejowanie włosów może się kojarzyć z krajami
azjatyckimi i słusznie. To właśnie tam orientalne,
intensywne olejki są wykorzystywane na potęgę.
Hinduski już dawno odkryły bogactwo płynące z tego
rodzaju pielęgnacji. One same zaś mogą się pochwalić
pięknymi, lśniącymi, zdrowymi włosami.
•

na podkład nawilżający – różnica
polega tylko na tym, że przed nałożeniem olejku skrapiamy włosy, np.
wodą różaną, hydrolatem, mgiełką.
Dzięki temu włosy po olejowaniu
będą jeszcze bardziej nawilżone,

•

z maseczką – wersja dla opornych.
Mieszamy odżywkę z niewielką ilością olejku i nakładamy na
włosy. Ważne, żeby maseczka nie
zawierała silikonów, bo te oblepią
włos i nie przepuszczą substancji
odżywczych,

•

do miski z wodą możemy dodać
około jednej, dwóch łyżek olejku,
a następnie płuczemy w niej włosy przez parę minut.

Źródło: www.tobechicchiq.pl

Pamiętajmy jednak, że jest kilka wspólnych zasad, których zawsze powinniśmy przestrzegać. Najważniejsze to znać
umiar. W tym przypadku nie sprawdzi się
stwierdzenie „im więcej tym lepiej”, wręcz
przeciwnie. Powinniśmy użyć tyle olejku,
aby całe włosy były nim pokryte, ale żeby
w nim nie pływały.

konkretnego, którego użyjemy. Dobrą
radą jest również wybieranie mniejszych pojemności, w razie, gdybyśmy
jednak nie były zadowolone.
Warto podkreślić, że porowatość włosów
może być różna na ich długości. Najbardziej zniszczone są oczywiście końcówki,
które często się rozdwajają lub kruszą.

CZAS jest sprzymierzeńcem olejku.
Aby mógł zadziałać, potrzebuje minimum godziny. Dobrze jest oczywiście
przeprowadzić kurację całonocną, przy
czym znów warto obserwować, czy dla
naszych włosów nie jest to zbyt długo
i czy nie są przeciążone.

PROFITY

DOKŁADNOŚĆ w nakładaniu olejku
odwdzięczy się nam rezultatami. Lepiej
wybierać cieńsze pasma, aby otoczyć
opieką wszystkie włosy.
REGULARNOŚĆ jest podstawą. Rezultaty olejowania możemy zauważyć już po
pierwszym razie, ale aby trwale poprawić kondycję włosów, warto wykonywać zabieg 2 razy w tygodniu.
CIERPLIWOŚĆ przede wszystkim. Nie
można zniechęcać się po pierwszych
nieudanych próbach. Znalezienie odpowiedniego olejku jest efektem metody prób i błędów. Tylko w taki sposób
dowiemy się, co najbardziej służy naszym włosom. Dlatego warto na początek zrezygnować z mieszania olejków,
aby móc skupić się na rezultatach tego

Dlaczego olejowanie ma coraz większą
rzeszę zwolenników i budzi takie zainteresowanie? Bo śmiało można powiedzieć,
że uzdrawia włosy. Olej stanowi barierę
chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zamykając nawilżenie
we wnętrzu włosa, reguluje wydzielanie
sebum. Sprawia, że włosy są odżywione,
pełne blasku, miękkie w dotyku, nie plączą się. Regularne olejowanie przyczynia
się do uzupełnienia ubytków w łuskach
i zmniejszenia porowatości włosa, a tym
samym do polepszenia jego kondycji.
Przyspiesza porost. Radzi sobie z puszeniem dociążając włosy, niesfornymi, suchymi lokami, nadając im sprężystości
i elastyczności. Co ciekawe, kurację tę
stosuje się również przy nadmiernym
wypadaniu włosów, problemach z łupieżem, a nawet, aby zapobiec siwieniu. Zabieg może przynieść jeszcze dodatkowe
korzyści w postaci wprowadzenia w stan
relaksu, a nawet uśmierzania bólu głowy.

JAKIE METODY
•

na sucho – najbardziej powszechny
sposób, olejek nakładamy na suche,

Do zmycia olejowanych włosów wybierzmy delikatny szampon. Czasem
warto powtórzyć czynność dwukrotnie.
Najłatwiej będzie pozbyć się nam olejku,
który nałożymy razem z odżywką.
Gdyby jakaś cud-odżywka obiecywała
na swojej etykiecie takie profity jakie
niesie ze sobą olejowanie włosów (a lista ta byłaby niezmiernie długa), to chyba nikt nie uwierzyły, że jeden specyfik
tak dużo może zdziałać. I dobrze, bo
prawda jest taka, że reklamowane, krzyczące do nas produkty do pielęgnacji
włosów cudów nie zadziałają, mogą
co najwyżej dać iluzję. Za to oleje to
przecież cuda płynące z samej natury.
Chyba już nie trzeba przekonywać, że
warto z nich skorzystać.

ANNA BEDNARCZYK
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