Vrei să porți peruci din diferite
motive? Iată ce trebuie să știi
despre acestea!

Purtarea unei peruci este o soluție
excelentă pentru a-ți oferi puțină
încredere în propria persoană și pentru ați schimba rapid imaginea. Cu atât de multe
opțiuni din care să alegi, purtarea unei
peruci în fiecare zi a devenit mai

obișnuită și mai naturală. Dacă le porți în
fiecare zi sau plănuiești să începi, iată
câteva sfaturi pe care trebuie să le
cunoști.
Dacă intenționezi să porți peruci zilnic, asigură-te că acestea se potrivesc
corect. Toată lumea are o dimensiune diferită a capului, așa că perucile vin într-o
varietate de dimensiuni. Atunci când faci măsurători, trebuie să fii foarte atentă
pentru ca peruca să se potrivească cât mai bine. Dacă este prea mare, nu va adera
perfect, se va mișca și va irita scalpul.

Perucă din păr natural sau sintetică?
Alegerea între o perucă cu păr natural sau o perucă sintetică este una dintre cele mai
importante puncte pe care trebuie să le iei în considerare atunci când vine vorba de a
purta peruci zi cu zi. Indiferent ce nou look ți-ai dori să ai, nu trebuie să uiți că
vei găsi disponibile modele în diferite nuanțe ale părului și chiar peruci cu șuvițe.
Este recomandat să deții cel puțin două sau trei peruci în colecția ta. Purtarea
aceleiași peruci în fiecare zi duce la deteriorarea ei mult mai rapid. Prin înlocuirea
perucilor, prelungești durata de viață a fiecăreia. În plus, schimbarea perucilor nu
se referă doar la aceste beneficii. Cu cât mai multe modele de peruci ai, cu atât îți
poți schimba mai des look-ul.

Poartă întotdeauna o plasă specială
Un sfat important este să porți o plasă specială de perucă de fiecare dată. Acest
lucru este valabil și pentru persoanele care nu au păr natural. Această plasă ajută la
menținerea perucii în poziție fără riscul de a aluneca, chiar și atunci când este
purtată o perioadă lungă de timp. De asemenea, creează o barieră între pielea capului
și perucă, ceea ce permite ca aceasta să fie menținută curată pentru o lungă perioadă
de timp.

Spală peruca atunci când este necesar
Pentru a menține perucile în stare bună și pentru a arăta impecabil, trebuie să le
speli în mod regulat. Cât de des le speli, depinde de mai mulți factori, inclusiv dacă
sunt peruci naturale sau sintetice. Acestea includ activitatea din timpul zilei,
climatul în care trăiești, cât de des porți peruci și dacă folosești produse cosmetice

de styling . Se presupune că este o idee bună să le speli la fiecare 8-10 zile.
Nu uita să folosești produsele potrivite pentru îngrijirea lor, căci perucile
naturale și sintetice necesită diferite produse cosmetice de curățare.

