
Kaip taisyklingai naudoti plaukų kaukę?
 Net 5 kaukės naudojimo būdai tiks kiekvienam – ir 
skubančiam, ir norinčiam pasimėgauti SPA plaukų 
procedūromis savo namuose. + NAUJI ritualai gamtoje ir 

baseine !  



Savaitgalio arba dienos ritualas. Trys 
žingsniai turintiems daugiau laiko 
arba tiem, kas mėgsta plaukais 

rūpintis nuolatos ir profesionaliai!   
 
-Kruopščiai išplaukite plaukus bei 
galvos odą šampūnu. Stipresniam 
efektui rekomenduojame naudoti 

ENZO Argan Shampoo.

Plaukų kaukės naudojimo būdas 
skubantiems. Vos trys žingsniai ir 
Jūsų plaukai bus pasiruošę atlaikyti 

dienos išbandymus!  
 

-Kruopščiai išplaukite plaukus bei galvos 
odą šampūnu. 

-Rankšluosčio pagalba nusausinkite 
vandens perteklių. 

-Tepkite kaukę ant viso plaukų ilgio ir 
SVARBIAUSIA - įtrinkite kaukę į galvos 

odą. 
Palaikykite 3min. Nuskalaukite vėsiu 

vandeniu
Formuokite kaip įprasta. 

DAY
RITUAL

MIN
RITUAL

NIGHT
RITUAL

Mūsų gyvenimo būdas ir ritmas ne 
visada leidžia atrasti pakankamai 
laiko sau. Tačiau kaukė gali drėkinti, 
suteikti žvilgesio bei birumo net ir 
naktį! Ilsėkitės ir džiaukitės 

žvilgančiais plaukais vos pabudus.   
 

-Kruopščiai išplaukite plaukus 
šampūnu, rankšluosčiu sugerkite 

vandens perteklių. 
-Įtrinkite kaukę į galvos odą, kruopšči-
ai masažuokite taip pat kaukę tepkite 

per visą plauko ilgį. 
-Pagalvę pridenkite rankšluosčiu ir 

keliaukite grožio miego!
-Ryte pakaks nuskalauti vėsiu 

vandeniu.  

-Rankšluosčiu švelniai nusausinkite 
plaukus. -Pirštų galiukais gausiai 
įtrinkite kaukę į galvos odą bei visą 

plaukų ilgį. 
- Susukite plaukus į kuodą. Laikykite 

15-20min. 
-Nuskalaukite plaukus vėsiu vandeniu. 



SAUNA
RITUAL

Poilsį saunoje galite nesunkiai derinti 
su grožio ritualais. Pirtis, garai bei 
šiluma naudingi odai. Šiluma stiprina 
ir kaukės efektą. Veikiami karščio ir 
drėgmės plaukai labiau įsisavina tai, 
ką geriausio į kaukę sudėjo ilgai ją 

kūrę technologai. 
 
- Plaukus išplaukite šampūnu, jei nėra 
poreikio plauti – kruopščiai 
sudrėkinkite. Svarbu, kad galvos oda 

taip pat būtų drėgna. 
- Tepkite plaukus nuo šaknų iki 
galiukų. Pirštų galais įmasažuokite 

kaukę į galvos odą.  
- Apvyniokite galvą šiltu, karštame 
vandenyje sudrėkintu rankšluosčiu. 
Kaukę laikykite 15min. Išėjusios iš 
pirties plaukus išskalaukite vėsiu 

vandeniu.  

Ritualas toms, kurios nori 100% 
rezultato. Šis ritualas skirtas labai 
sausų, storų, stipriai nualintų ar 

garbanotų plaukų savininkėms. 

- Šio ritualo metu kaukė nėra nuskal-
aujama, ji paliekama susigerti į plauką.  
Nesijaudinkite, plaukas nebus labai 
apsunkęs ar kaip įprasta manyti – 

susiriebalavęs. 
- Kruopščiai išplaukite galvą šampūnu. 
Nusausinkite, tačiau plaukas turi būti 

drėgnas. 
- Išimtinai tik šio ritualo metu kaukė 
nėra trinama į galvos odą. Kaukę 
tolygiai skirtome per visą plauko ilgį, 

neliečiame šaknų. 
- Tuomet plaukams leidžiame išdžiūti 

natūraliai. 
- Šio ritualo metu, iki sekančio 
plovimo griežtai negalima naudoti 
karštų formavimo prietaisų. Džviovin-

tuvo, tiesintuvo ir pan.
Džiaukitės spindinčiais ir pamaitintais 

plaukais!
 



Plaukai bus ne tik apsaugoti nuo 
chloruoto vandens, bet ir gausiai 

pamaitinti bei pridrėkinti.  

- Prieš eidami į baseiną užsukite į dušą. 
Išplaukite plaukus. 

- Rankomis išgręžkite vandens pertek-
lių. 

- Kruopščiai paskirstykite kaukę per 
visą plaukų ilgį bei pirštų galiukais 

įmasažuokite į šaknis. 
- Užsidėkite plaukimo kepuraitę ir 

pirmyn! 
- Po baseino nuskalaukite plaukus vėsiu 

vandeniu.  

www.enzo.lt
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Išeitis mylintiems ilgas ir saulėtas 
valandas paplūdimyje. Deja, kelias 
valandas kaitinti plaukai neatrodo 
nei sveiki, nei gražūs. Saulė sausina, 

blukina spalvą ir atima gyvybę. 

- Išplaukite galvą šampūnu. Tepkite 
kaukę per visą plaukų ilgį. 
Nepamirškite ir šaknų! Kruopščiai ir 
tolygiai paskirsčius kaukę sukite juos į 
kuodelį ir mėgaukitės saule tiek, kiek 

norite. 
- Visgi, nereikėtų pamiršti skrybėlių 
ar kepurių apsaugančių nuo saulės 

papildomai. 
- Grįžus iš paplūdimio kruopščiai 
išskalaukite plaukus vėsiu vandeniu.

 
Formuokite kaip įprasta ir skubėkite 

vakarienės žvilgančiais plaukais!
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