PRŮVODCE PŘIPÍNÁNÍM
CLIP IN VLASŮ
www.clipinhair.cz

Připevňování clip vlasů a další informace
Clip-in vlasy fungují na principu clip in hřebínků. Zjednodušeně - jde o malé nenápadné sponky našité na zadních
stranách clip in vlasových pásů. Tyto sponky obsahují silikonový proužek zabraňující sklouznutí i při větší tělesné
zátěži (např. tanec, sport, apod.).
V prvé řadě popřemýšlejte o vhodném rozmístění clip in
na Vaší hlavě. Klasický set obsahuje 8 různě širokých pásů
clip in vlasů a je jen na Vás kam který pás umístíte.
Připevňovat vlasy k prodloužení budete od spodu až nahoru. Uchopte větší množství vlasů tak, aby ve spodní
části hlavy vznikla pěšinka. Vlastní vlasy můžete u kořínků v této pěšince natupírovat
a nalakovat pro pevnější uchycení.
Vezměte libovolný clip in pás, sponky zasuňte do pěšinky a přiklapněte. První pás
prodloužených vlasů máte uspěšně připnutý, takže nad ním popusťte trochu vlasů,
aby se opět vytvořila pěšinka, dále pak postupujte naprosto stejně jako u prvního clip
in pásu a to až na vrcholek hlavy.
Posledním krokem je správné začesání. Na vršku hlavy Vám zbylo menší množství
vlastních vlasů, spusťte je přes nejsvrchnější clip in pás a sčešte všechny vlasy dohromady. Nakonec je vhodné vlasy jemně přelakovat, aby Vám případná nepřízeň počasí
neodkrývala clip ni pás pod vlasy.
Celá tato aplikace zabere jen 5-10 minut.
Clip in prodlužování patří k nejšetrnějším metodám,
jenž současný trh nabízí. Nicméně, navzdory své šetrnosti, metoda někdy v ženách vyvolává pochybnosti
o tom, zda nebude časově náročné každý den ráno
vlasy nasazovat a večer opět sundávat, ale opravdu
NE!

Kliknutím přehrajete video

První připínání ve Vás může vyvolat smíšené pocity, jestli clip in vlasy byly dobrou volbou, po čase ovšem poznáte spolu s rostoucími zkušenostmi, jak jednoduchá jejich
aplikace je.
Připínání zabere jen několik málo minut a ty stojí za to obětovat, když se Vám pak
otevřou nové možnosti v úpravě vlasů a Vaše proměna bude maximálně úspěšná.
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Připínání CLIP IN ofin
Ofina je hustá, váží cca 30 g a měří 15 cm, zároveň
také obsahuje 2 sponky + silikonový proužek, zabraňující sklouznutí.
Připnutí CLIP IN ofiny je podobné jako připínání celých CLIP IN setů k prodloužení a zahuštění vlasů.
Ofina obsahuje 2 clip sponky, díky kterým bude pevně uchycena ve Vašich vlasech.
Vezměte CLIP IN ofinu, položte ji tak vysoko nad
Vaše čelo, jak sama chcete, zasuňte clip in hřebínky
a zaklapněte. Poté pouze Vaše vlastní vlasy a vlasy
clip in ofiny začeště dohromady a je hotovo.

Kliknutím přehrajete video
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Fotografie CLIP IN proměn (před a po)
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Nejčastější dotazy a odpovědi
Jak se clip in nasazují?
Clip in hair patří mezi nejsnadnější metodu prodlužování vlasů. Clip in se připevňují
pomocí malých sponeček ke kořínkům pravých vlasů, jenž sponečky překryjí.
Kolik času zabere nasazování clip in a jak moc je náročné?
Připevňování clip in vlasů zabere minimum času, většinou maximálně 5 minut. Prodlužování touto metodou zvládne každý sám bez jakékoli pomoci v pohodlí svého
domova.
V jakých barvách jsou CLIP IN k dostání?
Clip in jsou k dostání v široké škále barev klasických, melírech, ale také těch extravagantních, díky nimž si můžete účes oživit.
Z čeho se CLIP IN vyrábí?
CLIP IN sady vyrábíme výhradně ze 100% pravých lidských vlasů evropského typu
nejvyšší kvality.
Co znamená označení REMY?
Toto označení vystihuje vlasy s kutikulou pouze směrem dolů, tudíž je maximálně
omezeno nežádoucí zacuchávání.
Je možné clip in chemicky a tepelně upravovat?
U syntetických clip in se úpravy tohoto typu nedoporučují. V případě 100% lidských
vlasů můžete provádět tepelné úpravy ( tzn. fénovat, žehlit, natáčet), je možné také ladit odstín vlasů pomocí přelivů ( snad jen odbarvování není vhodné, protože by mohlo
vlasům uškodit).
Jak musím o clip in pečovat?
Své vlastní clip in, dle potřeby, umývám šampónem s kondicionérem, nechám je volně uschnout, až poté je rozčesávám a dále upravuji.
Jak často mohu clip in nosit?
Clip in můžete nosit prakticky pořád, snad jen přes noc bych je doporučovala odložit.
Ale v tomto případě vše závisí na vašem vlastním uvážení.
Za jak dlouho od objednávky mi vlasy přijdou?
Objednávky přijaté do 14:00 hodin expedujeme ještě týž den a pošta Vám balíček doručuje ihned následující pracovní den. Pokud objednáváte až po 14. hodině, expedujeme následující pracovní den a následující den pošta doručuje. Všechny víkendové
objednávky expedujeme v pondělí.
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Kam dál?
Zde je odkaz na náš e-shop. Najdete tam vlasy k prodloužení všech druhů. A také
další tipy a triky jak je co nejlépe a nejefektivněji používat.

www.clipinhair.cz
Pište nám e-maily s dotazy či objednávkami, náš support tým vždy reaguje na Vaše
zprávy během chvilky...

E-mail:

info@clipinhair.cz
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