
100% ETHICAL HUMAN HAIR

RADY A TIPY
V roku 2015 sa Great 
Lengths a Little Princess 
Trust spojili, aby plnili 
sny. 
Ako nositeľka vlasov Great 
Lengths máte šancu prispieť 
Vašimi nosenými vlasmi do 
nadácie Little Princess Trust, 
ktorá ako jediná na svete vyrába 
parochne zo skutočných vlasov 
pre deti a mládež. Opýtajte sa 
svojho hairstylistu pre bližšie 
informácie.

Sme hrdí, že sme od začiatku 
našej spolupráce odoslali vyše 
1,250 zväzkov vlasov od našich 
nositeliek, vrátane VIP  klientov 
ako Holly Sheeran (beauty 
bloggerka), Sarah Parish (herečka) 
a Zoe Whelan (modelka).
 

GREAT LENGTHS X  L ITTLE 
PR INCESS TRUST

Najvhodnejšie kefy na česanie 
Vašich vlasov sú kefy Great 
Lengths.

Rozdeľte vlasy na menšie 
pramene a prečešte najprv 
spodné dĺžky vlasov. Následne 
češte od pokožky hlavy cez 
spoje alebo pásky až po strednú 
dĺžku vlasov.

K miestam, kde sú spoje alebo 
pásky sa nevracajte.

ČESANIE

Navštívte našu stránku pre kompletný 
prehľad produktov .
greatlengths.sk/produkty

NAŠE PRODUKTY

Stylingové prípravky by mali byť 
aplikované len na dĺžky a konce 
vlasov, nie priamo na spoje alebo 
pásky.

Pre zabránenie uzlenia vlasov 
počas spánku odporúčame voľný 
cop. 

SPANIE

STYLING 

Prosím pomôžte nám pokračovať v podporovaní 
nadácie Little Princess Trust darovaním svojich 
nosených vlasov Great Lengths.

In association with



100% ETHICAL HUMAN HAIR

Prvých 48 hodín po napojení si vlasy 
neumývajte.

Váš hairstylista Vám určite odporučil 
kozmetickú radu Great Lengths, 
ktorá bola špeciálne vyvinutá pre 
dokonalú starostlivosť o vlasy, spoje 
a pásky.

Vlasy umývajte minimálne jedenkrát
týždenne – vždy použite šampón 
podľa typu Vašich vlasov a masku 
alebo kondicionér.

Umývanie
 vlasov

Uterákom dostaneme z vlasov 
prebytočnú vodu jemným 
stláčaním. Nikdy uterákom silou 
netrite vlasy.

Pred sušením vždy jemne vlasy 
prečešte podľa návodu v časti 
„Česanie“.

Vlasy vysušte dôkladne na nízkom 
stupni teploty. Začínajte zhora od 
spojov alebo pások, smerom nadol. 

Sušenie
   vlasov

www . g r e a t l e n g t h s . s k

oužívaním prípravkov a 
kozmetickej rady Great 

Lengths sa starostlivosť o vlasy 
stane jednoduchou a príjemnou 

rutinou a Vy budete mať záruku 
dlhotrvácnosti a krásneho 
vzhľadu Vašich vlasov.

Great Lengths vlasy sa stotožňujú 
s väčšinou aktivít, majte však na 
pamäti nasledujúce činnosti, ktoré 
môžu ovplyvniť životnosť spojov 
alebo pások:

∙ Pravidelné plávanie (predovšetkým
   v morskej alebo chlórovanej vode)

∙ Pravidelné saunovanie 
   (predovšetkým parné sauny)

∙ Nadmerná aeróbna aktivita

Skvelým tipom po týchto 
činnostiach je použiť zriedený 
prípravok GL AntiTap Water, ktorý 
obnoví prirodzenú rovnováhu pH 
na pokožke hlavy a vo vlasoch.

Aktivity 
   a životný štýl


