
Často kladené otázky 

Proč na vlasy používat octový oplach? 
1. Má antimykotické a antibakteriální účinky na vlasovou pokožku, a 
tak eliminuje svědění nebo tvorbu lupů. 
 
2. Pomáhá odstraňovat odumřelé kožní buňky, aniž by narušil ochrannou bariéru 
pokožky. 
 
3. Uhlazuje vnější vrstvu vlasového vlákna (kutikulu) 
Kutikula chrání vlas před poškozením z vnějšího prostředí a odolává dokonce i 
mechanickým vlivům, jako je česání. Její povrch je velmi strukturovaný, a čím 
je hladší, tím vlasy vypadají zdravěji, jsou jemnější, lesklejší a jdou lépe 
rozčesat. 
 
4. Jedná se o čistou přírodní složku, která neobsahuje další přidané látky, 
které mohou dráždit pokožku nebo poškozovat životní prostředí. 
 
5. Zcela nahradí konvenční vlasový kondicionér. 
 
6. Pomáhá odstraňovat případný „voskový film“ při mytí vlasů mýdlovým 
šamponem, který je způsobený tvrdou vodou nebo vysokým pH pokožky. 

 

Jak správně naředit octový oplach? 
Nalijte oplach do nádobky a zřeďte jej teplou vodou. Doporučujeme poměr 1:2 až 
1:4 (1 díl oplachu, 2 až 4 díly vody). 
Začněte na poměru 1:4 (1 díl oplachu, 4 díly vody) a zkoušejte. Každé vlasy jsou 
jiné a vyhovuje jim trochu jiný poměr. 
Suché vlasy vyžadují větší ředění než mastné. U suchých vlasů se proto 
doporučuje o jednu polévkovou lžíci méně elixíru, u mastných naopak o jednu 
lžíci více. 

 

Jak octový oplach co nejlépe aplikovat? 
Vlasy jím můžete standardně polít a následně vmasírovat do pokožky hlavy a do 
délek, nebo skvěle funguje i nalití čerstvě připraveného zředěného oplachu do 
nádoby s rozprašovačem. Dostanete jej tak všude a ušetříte na množství. 
Důležitý krok je nechat kúru několik minut působit. 
Následně ji můžete na vlasech nechat a rovnou je vysušit, anebo opláchnout. 
Na našem YouTube kanálu jsme připravili krátké instruktážní video s návodem, 
jak naše nové bylinné oplachy používat. 

 

Budou vlasy cítit po octu? 
Ne nebudou :-) 
Jakmile vlasy úplně uschnou, vůně octa z nich zmizí. 

 

Jak často oplach používat? 
Můžete jej používat denně, ale časté mytí vlasům příliš neprospívá, takže všeho 
s mírou! 
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