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K
reda do włosów. Tak,
kreda, nie farba czy
płukanka. Sposób
na letnie szaleństwo,
w amerykańskim

świecie znany już całkiem
nieźle,wPolscejeszczeniewielu
o nim słyszało. W przeciwień-
stwie do trwałych barwników
nie wnika w strukturę włosa
i nie niszczy go, jednocześnie
nadając fryzurze intensywny
kolor. Odcienie można łączyć,
tworząc przejścia. A kiedy się
znudzą, wystarczy umyć włosy
(kredaschodziprzypierw-szym
myciu) i wybrać inny kolor.

– Pierwszy raz z kredą
dowłosówspotkałamsięnatar-
gach fryzjerskich w Londynie –
mówi Patrycja Sawicka z Candy
Studio, wrocławskiego salonu
fryzjerskiego. – Ten pomysł
na farbowanie mi się spodobał,
więc przywiozłam go do swo-
jego studia.

Kreda jest dostępna m. in.
w sztyftach i okrągłych, pła-
skich pojemnikach. Można ją
nakładać na całe włosy, jednak
lepiej prezentuje się na samych
końcówkach. – Najlepiej jest
ułożyć suche włosy na jakiejś
gładkiej powierzchni i pomalo-
wać kredą wybrane pasma,
przeczesując je po każdym na-

łożeniu kosmetyku, strącając
nadmiar kolorowego proszku –
mówi fryzjerka. – Kredę należy
nakładać wkierunku od nasady
po końce. Wtedy barwnik ro-
złożysięrównomiernie,wzdłuż
łuskiwłosa,afryzuraniebędzie
siępuszyć.Kolormożesięutrzy-
mać nawet do trzech dni.

Aplikacja kredy jest bardzo
prosta: wystarczy wetrzeć we
włosy kolorowy proszek. Zależ-
nie od formy pojemnika, wy-
godniej będzie palcami przy-
cisnąć pasemko do bar-
wnika (puzderko jak
na zdjęciu) lub ro-
złożyć je na gład-
kiej po-
wierzchni
(sztyft).

Kreda
do wło-
sów nie
przypo-
mina
kredy
szkolnej, jest
za to w swoich
właściwościach po-
dobna do suchych pa-
steli. Czy można ją nimi
zastąpić?–Trudnomipowie-
dzieć,czysuchepastelebędąsię
trzymały włosów tak samo do-
brze. Jestem natomiast pewna,

że nie ma wśród nich równie
mocnych pigmentów – opo-
wiada Sawicka.

W Candy Studio nie
znajdziemy już jednak
kredy do włosów. –
Wygląda świetnie
i jest dobra
na szalony
wie-

czór albo dla dzieci – mówi fry-
zjerka. – Potrafi jednak zabru-
dzićubranie,zostajeteżnagrze-
bieniu. Na dodatek zwykły
deszczmożenamjązmyćzwło-
sów.

Pomimotychniedogodności,
Polki powoli przekonują się
do kredy. – Zawsze zazdrości-
łam blondynkom, które w każ-
dej chwili mogły choćby
na chwilę zmienić kolor swoich
włosów bez korzystania zinwa-
zyjnych zabiegów fryzjerskich
– pisze blogerka modowa
Kate Pe.zpaniekscelencja.blog-
spot.com.

Surfując po sieci, blogerka
natrafiła w końcu na coś odpo-

wiedniego dla siebie: kredę
do włosów.

„Wydało mi się to naj-
rozsądniejszymrozwią-

zaniem i uznałam je
za odkrycie życia”
–piszezprzymruże-
niem oka.

Pozwól sobie na trochę koloru, choćby
nawettylkonajedenwyjątkowywieczór
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Uwielbiasz mieć kolorowe włosy, ale boisz się, że farbowanie
może je zniszczyć, albo szukasz koloru tylko na chwilę?
Spróbuj kredy do włosów, którą, jak sukienkę, będziesz
mogła założyć na jeden wieczór – pisze Marta Bigda
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