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  گیس کاله شستشوی روش 

 : کنید زدن شانه به شروع نوک از را گیس کاله موهای .1 

 مو ایدار های گیس کاله برای.  برسید مو های ریشه سمت به تدریج به و کنید باز را ها گره و بزنید شانه آرامی به

 . کنید استفاده دار دندانه های برس از ، آن فر انواع برای و معمولی های برس از صاف

 

 

 بریزید آن درون شامپو مقداری و کنید پر سرد آب از را خود ظرفشویی سینک .2 

 شامپوی زا است مجعد گیستان کاله الیاف اگر مثال برای.  کنید استفاده گیس کاله الیاف نوع با مناسب شامپویی 

 موهای مخصوص شامپوی از ، است شده رنگ گیستان کاله الیاف اگر یا و کنید استفاده مجعد موهای مخصوص

 و کنید خودداری گیس کاله الیاف روی بر مستقیم طور به شامپو از استفاده از.  کنید استفاده آن برای شده رنگ

 . کنید مخلوط آب درون را آن حتما

 

 

 

 : دهید قرار آب درون را آن و بچرخانید داخل به را گیس کاله .3

 به امپوش تا دهید تکان آب درون کمی را آن و بیاورید مالیمی فشار گیس کاله الیاف به دستانتان کمک با سپس

 کمک آن الیاف درون موجود غبار و گرد رفتن بین از به همچنین امر این. کند نفوذ آن الیاف درون به خوبی

 .کرد خواهد

 

 

 

 حد از بیش چرخش و فشار اعمال از و بماند باقی آب درون دقیقه 5 مدت به گیس کاله که دهید اجازه .4

 . داشت خواهد وجود آن الیاف شدن تنیده هم در احتمال اینصورت غیر در ، کنید خودداری آن روی بر

 

 

 

 

 : دهید شستشو سرد آب از استفاده با را گیس کاله .5

 به بسته. برود بین از آن روی بر موجود کف تا دهید قرار سرد آب از پر ظرفی درون را آن توانید می همچنین

 . ودش تمیز خوبی به تا دهید شستشو را آن بار دو باشد الزم است ممکن آن، الیاف پرپشتی و گیس کاله مقاومت

 

  

 فادهاست باال کیفیت با کننده نرم از گیس کاله الیاف در شده ایجاد های گره بردن بین از برای .6

 . کنید خودداری الیاف های ریشه روی بر مواد این اعمال از : کنید

 

 

 

 : بمانند باقی گیس کاله الیاف روی بر دقیقه 2 مدت به کننده نرم که دهید اجازه .7 

 آب با ار گیس کاله ، دقیقه دو گذشت از پس.  کند می کمک گیس کاله طبیعی الیاف تغذیه و آبرسانی به امر این

 . دهید شستشو سرد

 

 

 آن از ندرت به اگر و دهید شستشو را آن بار یک هفته 4 الی 2 هر ، کنید می استفاده خود گیس کاله از روز هر اگر

 . است کافی ماهانه صورت به آن شستشوی کنید، می استفاده
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  گیس کاله کردن خشک روش 

 

 اعمال از. دهید فشار خود مشت درون آرامی به را آن الیاف و داشته نگه سینک روی بر را گیس کاله .1

 و گرفتن حالت باعث است ممکن اینصورت غیر در ، کنید خودداری الیاف روی بر حد از بیش فشار کردن

 خودداری است مرطوب هنوز که زمانی در گیس کاله الیاف کردن شانه از.  شود ها آن شدن شکسته یا

 . شد خواهد آن الیاف ریزش و دیدن صدمه باعث امر این کنید،

 

 

 

 . کنید رول را حوله دارد، قرار آن روی بر که همانطور و دهید قرار بزرگ حوله یک روی بر را گیس کاله .2

 حالت و شکل تغییر ، حوله کردن رول از بعد تا کنید مرتب را الیاف حوله، روی بر گیس کاله دادن قرار درهنگام 

 نکند پیدا

 

 

 . بدهید حالت گیس کاله الیاف به دهنده، حالت های اسپری از استفاده با .3 

 گیس کاله از متری سانتی 03 تا 22 فاصله در آن ها، اسپری اینگونه از استفاده هنگام در که باشید داشته خاطر به

 استفاده آن به دادن حالت برای موس اسپری از است، فرفری نظر، مورد گیس کاله الیاف که صورتی در.  دهید قرار

 . کنید

 

 

 

 خشک خوبی به آن الیاف تا دهید قرار خورشید نور مقابل در و داده قرار پایه روی بر را گیس کاله .4

 .  نکشید شانه را آن نشده خشک کامال که زمانی تا و شوند

  . دهید حالت آن به خود دستان با است، فرفری الیاف دارای گیستان کاله اگر

 

 

 

 

 با و داده قرار خود سر روی بر را آن ، دارید عجله گیس کاله الیاف کردن خشک برای که صورتی در .5

 . کنید خشک را آن سشوار مالیم باد از استفاده
 

 


