
הנחיות והסברים על תהליך הסלסול (פרמננט) לשיער ראש, לפאה ולתוספת

תהליך הסלסול הינו תהליך כימי משמעותי הנמשך כשעתיים בו משנים את מבנה השיערה מחלק - לגלי או מתולתל.
לפי תהליך הסלסול יש להגיע לאבחון מקצועי של השיער על מנת למנוע פגיעה בשיער. חשוב לעדכן את בעל המקצוע 

במקרה של רגישויות בעור ובקרקפת או במקרה והשיער עבר תהליכים כימיים קודמים.  

התהליך אחרי הסלסול

6א – במקרה של סלסול על ראש הלקוחה פותחים ומסיירם את מקלוני הסלסול, חופפים א השיער בשמפו 
          ומרכך ומעצבים על פי הצורך.

6ב – במקרה של סלסול שיער על פאה או תוספת שיער משאירים את השיער מגולגל למשך הלילה על מנת 
          לקבע טוב יותר את הסלסול. למחרת פותחים את מקלוני הסלסול וחופפים את השיער עם שמפו ומרכך.

7 –    אין לחפוף ולהרטיב את השיער למשך שבוע אחרי תהליך הסלסול על מנת לא לפגוע בתוצאה.
8א – ניתן לחזור על תהליך הסלסול על שיער הראש אחת ל 3-6 חודשים על מנת לתת מענה לשורשים.

8ב – לא תמיד ניתן לחזור על תהליך הסלסול בשיער של פאה או תוספת. יש לבחון את השיער על מנת למנוע 
          גרימת נזק. בניגוד לשיער הראש השיער בפאה או בתוספת אינו מתחדש ותהליכי צבע, התבהרות או 

          התיישנות משפיעים עליו. 
9 –    לא ניתן לעשות סלסול על שיער שעבר החלקה. ניתן לעשות גוונים או צבע על שיער שעבר סלסול.

10 –  בתהליך הסלסול עלול להיגרם התבהרות של צבע השיער.
11 -   יש לקחת בחשבון כי במקרה של פאה או תוספת יתכן תהליך של פתיחת התלתלים כתוצאה מחפיפות 

          חוזרות ונשנות, צביעות, או פעולות אחרות.
12 –  אנו מקפידים לעשות שימוש בחומרים בטוחים ואיכותיים לרבות תוסף השיער "אולפלקס" על מנת להבטיח 

          את שלמות השיער והקרקפת.
13 –  על מנת לשמור על המראה המתולתל לאורז זמן יש להקפיד על שגרת טיפוח הכוללת שימוש בחומרי טיפוח

           ייעודיים ( קרם לחות, קרם תלתלים, סרום, מוס..) מומלץ לעשות שימוש בשמפו ומרכך ללא מלחים. 
           מומלץ שימוש במברשת ייעודית בעלת שיניים רכות ולא צפופות  וחפיפה נכונה עם שמפו ייעודי במקרה של פאה

           או תוספת שיער.
  

לתהליך מספר שלבים:

1 -     גלגול השיער על מקלונים ייעודיים בגודל הסלסול הרצוי – התהליך לוקח כ 40-60 דקות
2 –    מריחה של חומר הסלסול על השיער והמתנה – כ 20-30 דקות.

3 –    שטיפה של החומר מהשיער במים זורמים – כ 10-15 דקות.
4 –    מריחת של מנטרל סלסול על השיער והמתנה – כ 10-15 דקות.

5 –    שטיפה של החומר המנטרל מהשיער – כ 10 דקות.
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