
Zasady są proste. Każdego dnia na profilu MAMALIFE
będę wrzucała wskazówki dotyczące pielęgnowania

włosów. Będę dzieliła się z Wami tym, co jem, piję - w
trosce o zdrowe włosy, jakie suplementy stosuję, jaką
świadomą pielęgnację wybieram. Mamy 30 dni na to,

żeby pomyśleć o swoich włosach jak o swojej wizytówce
- takiej samej, jaką są nasze dłonie. Wchodzisz w to?

 
#30dnidlawłosa

Dołącz do 
30 dniowego
wyzwania

"Włosy są koroną kobiety"



Kiedy byłam młoda miałam piękne, kręcone włosy. I zupełnie ich
nie tolerowałam. Każdy sie nimi zachwycał, a ja marzyłam o gęstej,
prostej czuprynie. 
 
Swoją pierwszą przygodę z prostowaniem zaczęłam już w liceum.
A kiedy na studiach kupiłam sobie pierwszą prostownicę, byłam
wniebowzięta. W końcu proste włosy na wyciągnięcie ręki. 
O lokach przypominał mi tylko basen, bo kiedy wychodziłam z
wody włosy znowu się kręciły. Zawsze suszone gorącym
powietrzem (bo szybciej), z czasem zaczęły przypominać siano. 
 
Poszłam za trendem. Trzykrotnie prostowałam je keratyną, by za
każdym razem po kilku miesiącach żałować. Bo niby super, ale
efekt nie utrzymywał sie długo... w zasadzie nie tak długo jak bym
chciała - najlepiej na zawsze. 
 
I tak kilka dni temu powiedziałam - STOP. Mam 35 lat i czuję
frustrację z powodu swoich włosów, kiedy powinnam je kochać,
tak jak każdą część mojego ciała. To był moment, kiedy
zrozumiałam, że chcę odbudować stracone lata i uczynić
wszystko, by zadbać o swoje włosy, tak jak dbam o zdrowie swoje i
swoich córek. 
Pomyślałam też, że takich jak ja może być więcej - takich, które
marzą o pięknych włosach. A przecież my mamy piękne włosy.
Tylko gdzieś po drodze pogubiliśmy się i przestaliśmy o nie dbać.
Dziś rzucam Wam wyzwanie - #30dnidlawłosa. 
 
Czy rozpoczniesz tę przygodę ze mną?

 



Jeśli dołączysz do mnie, będzie mi szalenie miło, bo nie od dziś
wiadomo, że wspólna praca i wzajemna mobilizacja czynią cuda.
Choć ja będę starała sie przywracać włosom skręt, pamiętaj, że
Twój osobisty CEL może być inny. 
 
Może na przykład Twoje włosy są matowe lub nie mają blasku,
który zechcesz im przywrócić? Może masz włosy cienkie,
nadmiernie wypadające, przesuszone i to właśnie to jest Twój
najwiekszy problem, z którym chcesz się zmierzyć? Niezależnie
od tego jaki efekt zechcesz osiagnąć, dołącz do mnie. 
Mam nadzieję, że ten miesiąc - miesiąc MAJ, pozwoli nam na
nowo pokochac swoje włosy i zrozumieć, że również one są
naszą wizytówką. 
 
Wielu fryzjerów, stylistów uważa, że włosom można dodać
wigoru. Mam nadzieję, że nasze wspólne działanie każdej z nas
pokaże, że się nie mylą.
 
Mam głęboką nadzieję, że uda mi sie podczas tych 30 dni
pokazać Wam fajne produkty do pielęgnacji włosów na każdą
kieszeń. Pomyślałam, że miłop będzie wzbogacic wyzwanie o
fachową wiedzę doświadczonych osób. Może znajdziemy
wspólnie jakieś akcesoria, które pomogą nampielęgnowac nasze
włosy każdego dnia. 
Będę starała się regularnie Was mobilizować, a Wy mobilizujcie
mnie. 
Ok?
 



Wszystko można zdobyć dzięki pracy

i wytrwałości - piekne włosy również. 



Zapisz sobie tego ebooka (będzie ich około 4 - jeden
tygodniowo) lub wydrukuj. Będziesz miała wiele cennych
wskazówek pod ręką. 
W kalendarzu odhaczaj sobie co udało Ci sie zrobić każdego
dnia. Dzięki temu nabierzesz systematyczności, która nie
zniknie po miesiącu. Przeciez o włosy, będące naszą koroną,
warto dbać całe życie. 
Będzie mi miło, jeśli na swoim instagramie będziesz dzieliła sie
swoimi osiągnięciami - jeśli chcesz możesz korzystać z
hasztagów - #30dnidlawłosa i #wyzwanieMamalife. Dzieki
temu będę mogła udsotępniać Twoje stories i będziesz dla
mnie motywacją w moich staraniach. 

Zanim, przejdziemy dalej, napiszę Wam pokrótce, jak ja to widzę. 
1.

2.

3.

 

#30dnidlawłosa - zasady

Życie jest jak włosy - zawsze się

jakoś układa...



Każdego dnia...czyli nasze
codzienne nawyki

Pijemy minimum 1 litr wody lub wody z cytryną. Zaczynamy
dzień od szklanki wody i kończymy dzień szklanką wody. 
Wypijamy herbatę z pokrzywy - możesz kupić pokrzywę
suszoną lub wybrać się na poszukiwanie świeżej pokrzywy,
która smakuje fantastycznie. 
Wypijamy jeden zielony koktajl  z dodatkiem szpinaku,
jarmużu, natki pietruszki, selera naciowego. Oczywiście koktail
przygotowujemy według własnych upodobań, choć za raz
podam Ci przepis na koktail wzmacniający włosy. Koniecznie
zajrzyj dalej. 
Stosujemy suplementację. O suplementach będę pisała
więcej, póki co napiszę Wam tylko, że ja korzystam z
suplementów 4HER, a dokładnie na ratunek włosom łykam
tabletki NEW ME oraz piję olej SMART. Możesz skorzystać z
mojego polecenia (na hasło #MAMA10 masz 10 % rabatu
lub zakupić dobre suplemety w aptece lub drogerii takie jak np.
Kerabione. Osobiście polecam Biotebal, który daje dobre
efekty, ale wywoływał u mnie ból brzucha, więc trzeba uważać. 
Do pielęgnacji używamy koniecznie szampon, odżywkę - super,
jeśli Twoje nie będą posiadały SLS-ów oraz olej. Zaopatrz się w
olej tłoczony na zimno np. olej arganowy, ze słodkich
migdałów, niekoniecznie kokosowy (mi za bardzo obciąża
włosy). - o tym napiszę więcej.

Każdego dnia...
 
1.

2.

3.

4.

5.

 



To będą nasze początki. Poza wodą, pokrzywą, koktajlem
wzmacniającym, suplementacją oraz codzienną pielęgnacją
(oczywiście częstotliwość mycia włosów jest indywidualna, ale
postaramy się myć włosy co 2 dni lub rzadziej)...

Poznamy swój typ włosa

Czy wiesz, że właściwa pielęgnacja może
uwidocznić skręt, którego dawno nie

miałaś, nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoje
włosy już nigdy nie będą takie jak kiedyś?



"Nie ma brzydkich kobiet. Są tylko

takie, które nie wiedzą, że są piękne"



Poznamy też stopień
porowatości naszych
włosów, bo od nich

zależy właściwa
pielęgnacja!

Niskoporowate - włosy mające dobrą kondycję. Są odporne
na stylizację, nie puszą się, nie elektryzują, są lśniące. Trudno
jest je zmoczyć, a po zmoczeniu długo schną. 
Średnioporowate - włosy będące mieszanką włosów
niskoporowatych i wysokoporowatych. 
Wysokoporowate - Jeśli Twoje włosy schną w sekundę tak jak
moje - znaczy się, że jedziemy an tym samym wózku! Włosy
wysokoporowate są suche, zniszczone, puszą się jak u pudla i
źle znoszą stylizacje. Jedyną ich zaletą jest to, że sie dobrze
ukłądają. 

Włosy mogą być:
1.

2.

3.

Moje włosy są zdecydowanie wysokoporowate -
w ich pielęgnacji najważniejsze - poza łagodnymi

szamponami jest stosowanie olejów np. z
orzechów włoskich, konopny, słonecznikowy, z

czarnuszki, sojowy, lniany,  oraz humektantów w
postaci masek (np. zawierających aloes,

glicerynę, mocznik miód). 



A teraz czas na koktajl...

45 dużych truskawek - zawierają
biotynę

1/2 gruszki (zawiera dużo krzemu)
1 banan - biotyna

garść jarmużu
garść szpinaku

1 łyżka płatków owsianych
1 szklanka mleka migdałowego

 
Truskawki przekrój na pół, brzoskwinię i

banana poćwiartuj na cząstki. Całość
przełóż do blendera, dodaj pozostałe
składniki i zmiksuj na gładką masę. Pij

codziennie na śniadanie lub na lunch - dla
pięknych włosów oraz na zdrowie!



 
#30dnidlawłosa

Zatem co Ty na to?
Wchodzisz w to razem ze

mną?

#wyzwanieMamalife


