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Когато човек има онкологично за�оляване, първата и основна ми-
съл е свързана с неговото физическо оцеляване. Но в хода на лече-
ние, различните терапии дават различни странични ефекти. Някои 
от тях водят до падане на коса, вежди, мигли, поява на петна по 
кожата, зачервявания, сърбежи, алергии и пр. Когато пациентът 
е жена, повече от нормално е в един момент от лечението, тя да 
изпитва криза, свързана с начина, по който изглежда. За успокоение 
на всички ще кажем, че неприятните промени, които възникват 
вследствие на терапиите, са временни и ще отминат след края на 
лечението. Но Вие не е нужно да чакате това да се случи. Има мно-
го неща, които можете да направите за себе си и външния си вид 
по време на лечението. Подарете си една щипка грижа и внимание. 
Убедени сме, че с малко помощ и съвети от точните хора, може 
да приемете и харесате себе си, въпреки настъпилите промени. 

Из�ерете красива перука, вържете си елегантен шал на главата, 
сложете шармантни о�еци, гримирайте се, подчертайте 
характера си с няколко капки парфюм и за разкош се усмихнете...

Съвсем скоро дори и ракът ще раз�ере, че не е случил на човек. 

Препоръките, които ще ви дадем, се базират на опита на жени, 
преживели диагноза „Рак“. През годините, ние от Фондация Една 
от 8, старателно събирахме и описвахме както нашия личен опит, 
така и споделения опит на жени, посетили Клуба на Една от 8. В 
тази кратка брошура, посветена на красотата и самочувствие-
то, се надяваме да преоткриете себе си, въпреки последствията 
от диагнозата и лечението. Бихме искали да Ви помогнем да пре-
минете през всички етапи на лечението с увереност, усмивка и ви-
соко вдигната глава. 

КОЖАТА НИ
ПО ВРЕМЕ НА ХИМИОТЕРАПИЯ

Почистване на лицето
Мийте лицето си сутрин и вечер с хладка вода. Можете да използ-
вате някакъв лек лосион за почистване по Ваш избор или мек сапун, 
след което леко изплакнете. Кожата Ви трябва да бъде грижливо 
почиствана. Имайте предвид, че един не добре почистен грим, ос-
татъци, от който престояват по лицето, особено при преспиване, 
може да създаде редица неприятности. 

Хидратирайте
и тонизирайте кожата
Намажете лицето си с лек крем
дневен/нощен, спрямо Вашия тип кожа, за да не чувствате сухота 
и раздразнение. Прекалено сухата кожа започва да сърби и води до 
сериозен дискомфорт. Сами ще усетите за себе си дали кожата Ви 
се чувства достатъчно добре с козметиката, която използвате. 

От първо лице можем да Ви уверим, че е съвсем нормално
да чувствате кожата си след химиотерапия различна.

Най-вероятно тя ще стане по-суха. 
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Това си личи от нейното състояние. Вие най-добре ще усетите дали 
чувствате кожата си твърде суха или прекалено мазна, зачервена, 
чувствителна... Може да се наложи да смените козметиката, коя-
то обичайно използвате. Съобразявайте козметиката и според се-
зона. Ако не сте сигурни, че можете да направите най-добрия за вас 
избор, консултирайте се със специалист дерматолог или продавач 
консултат в реномиран магазин. 

Слънцезащитен крем
От късна пролет до ранна есен, когато слънцето е силно, е жела-
телно винаги да използвате слънцезащитен крем за лице. По този 
начин ще спестите на лицето си неприятното въздействие от 
слънчевите лъчи, като изгаряне и състаряване на кожата. Използ-
вайте по-висок фактор и мажете поне два пъти през 3-4 часа, в 
случай, че сте изложени на слънце през целия ден. Ако сте на вакан-
ция на море, и влизате във водата и мокрите лицето си, нанасяйте 
слънцезащитен крем по-често. И моля Ви, не забравяйте зоната 
при деколтето. Кожата между гърдите и шията е нежна и може да 
бъде много чувствителна, особено ако провеждате лъчетерапия. 

Ако за�ележите, че някои части от кожата на лицето Ви са 
подпухнали, подути или зачервени, Ви съветваме да споделите 
това с Вашия лекуващ лекар или със специалист дерматолог  и 
заедно да потърсите най-до�рото решение за Вас. 

Коректор и фон дьо тен,
подходящи за Вашия тип кожа
Ако имате тъмни кръгове или торбички под очите, ползвайте ко-
ректор. Желателно е да използвате коректор, който е един тон по-
светъл от цвета на кожата Ви в конкретния момент. Нанасяте 
под долния клепач и разнасяте добре, но не втривайте продукта 
като крем. Идеята на коректора е да остане на кожата като фил-
тър, който да покрие проблемните зони. Отгоре може да сложите 
малко пудра в нюанса вече на Вашата кожа.

За да изберете най-добрия за Вас коректор, попитайте продавач- 
консултант. Той ще съобрази тена на лицето, типа кожа и ще Ви по-
могне в избора. Например, през лятото може да не сте забелязали как 
лицето Ви е придобило лек загар и трябва да се съобразите с това. 

Фон дьо тенът за лице трябва да се доближава максимално до цве-
та на Вашата кожа. Може да изберете подходящия за Вас цвят 
като капнете една капка върху ръката си и разнесете много добре. 
Ако цветът на фон дьо тена се прелее естествено с кожата на ръ-
ката Ви, това е Вашият цвят. Не случайно Ви казваме да сравнява-
те с кожата на ръката. Лицето и ръцете са двете зони, които най-
често са изложени на външни фактори като слънце, вятър, студ и 
реагират сходно. По-лесно ще Ви е да използвате кремообразен фон 
дьо тен, защото поставянето му не изисква да нанасяте крем за 
основа, а се поставя директно върху кожата. 

Ако смятате, че не можете да се справите с из�ора на под-
ходящ коректор или фон дьо тен, можете да се о�ърнете 
към Фондация Една от 8 и ние ще ви осигурим консултация с 
професионален гримьор.  

AVON True Nature Effects 
Хидртиращ дневен крем
с SPF 15с SPF 15



Вежди
Веждите са един от онези елементи,
които придават форма на окото и линия
на лицето. Липсата на вежди отнема дори
и на най-красивото лице голяма част от неговата характерност. 

Липсата на вежди прави лицето безизразно и кара да изглеждате 
болнави. Затова, ако сте загубили косъмчетата на веждите вслед-
ствие терапия, задължително се опитайте да си ги нарисувате с 
молив или сянка. Дори само да загатнете за присъствието на веж-
ди, ще е много по-добре отколкото липсата на такива. 

Как да си нарисуваме вежди
В началото рисуването на веждите ще Ви бъде трудно, но се свиква 
с времето. Спокойно можете да изгледате в интернет клипчета за 
това как да нарисувате правилно веждите си. 

Заредете се с търпение!

1. Изберете молив или сенки за вежди. Обикновенно те са по-сухи, 
защото е доста неприятно, макар и красиви, нарисуваните Ви веж-
ди да лъщят и стоят мазни. 

2. Изберете внимателно цвета, нюанса на молива или сянката за 
вежди.

3. Вземете молива или четката за нанасяне на сянката и държейки 
го пред лицето си, прекарайте линия  от носа по лек диагонал към 
основата на окото. Внимавайте да не си извадите окото.
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Някои марки коректори и фон дьо тени са с фактор за защита от 
слънчевите лъчи. Те са един много лесен и удобен начин да предпа-
зите кожата на лицето си и същевременно да изравните тона й. 
Но ако използвате за лицето продукт две в едно, не забравяйте да 
изполвате слънцезащитен крем и за останалите зони от тялото 
си, които са изложени на пряка слънчева светлина и на които няма 
да нанясяте от фон дьо тена.

Руж  

Ружът придава на лицето руменина, жизненост. За да го нанесете 
правилно ще Ви издадем една хитринка. Усмихнете се и ще видите 
как бузките се оформят. Тръгнете от тях и нанасяйте по малко 
и леко по посока към ушите като следвате скулата. Много често 
ще видите професионални гримьори, които като вземат от ружа с 
четката, леко тупват дръжката на четката, в случай, че твърде 
много продукт е попаднал върху космите на четката. По-добре за-
почнете с по-малко и в случай, че не е достатъчно, нанасяйте още 
руж, докато получите желания резултат. 
Всички знаем, че ружът се нанася на бузите, скулите, но много чес-
то ще видите жени, които нанасят леко от ружа и върху клепачи-
те си. Това е много бърз и удобен начин да заместите сенките за очи 
с нещо леко и да придадете малко цвят и на очите. 



Не дръжте молива твърде близко. Линията, която образува моли-
вът, ще Ви покаже съвсем ясно от къде трябва да започнете ри-
суването на Вашите вежди. Това ще е точката за начало. После 
направете същото с молива или четката, като прекарате линия 
от носа през средата на окото-зеницата, това ще е най-високата 
част от Вашите вежди. И накрая направете линия от носа към края 
на окото – това ще е крайната точка на Вашите вежди. 

4. Започвайте да рисувате смело. И не забравяйте, че почти нищо 
човек не научава с първия опит. 

Ако не сте сигурна в се�е си, потърсете помощ от професиона-
лен гримьор.  Можете да се о�адите в Клу�а на Фондация Една от 
8 и ние напълно �езплатно ще Ви организираме среща-консулта-
ция с професионален гримьор. В търговската мрежа се продават 
и ша�лони за рисуване на вежди. Може да опитате. 

Вежди с перманентен грим или микроблейдинг
Има много студиа, където се предлага и прави перманентен грим. 
Специално обучени специалисти могат да Ви нарисуват вежди с 
туш (подобен на този, който се използва за рисуване на татуиров-
ки). Заедно ще направите с молив формата, която е най-подходя-
ща за Вас. После ще уточните заедно цвета. И накрая ще изберете 
техниката. Например една от тях е микроблейдингът, където веж-
дите се рисуват косъмче по косъмче. Направете консултация с нуж-
ния специалист или елате във Фондация Една от 8 да поговорим. С 
удоволствие ще споделим нашия опит. 

Важно е да знаете, че тези вежди, макар и с перманентен грим, 
ще из�леднеят във времето, дори може да изчезнат напълно, ако 
не ги повтаряте със съответната техника. 

Из�ерете до�ър специалист и студио, което отговаря
на условията за хигиена и качество. 

Ето и как едни ясно изразени вежди придават по-завършен и 
естествен вид на лицето, независимо, че нямаме друг грим.

преди

след
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Очи
При липсата на мигли и вежди лицето изглежда голо, а видът Ви 
болен. И ако проблема с веждите сме го решили, липсата на мигли 
създава усещане за хлътнали очи. Какво да направим?
Сенките са един прекрасен начин да разкрасим окото, да го офор-
мим, да му дадем линия, да го издължим или закръглим. Много жени 
по време на химиотерапия откриват, че за да прикрият следите от 
лечението, им се налага да слагат повече грим на очите. По-силни 
сенки, по-тъмен молив или очна линия. 
Един опушен грим би туширал, дори замаскирал липсата на мигли и 
хлътналост на окото. Подобен е ефектът и на околоочния молив 
или очна линия. 
Пробвайте да нанесете черен молив върху горния клепач в основа-
та, където обичайно са миглите. Вземете четка за сенки и леко раз-
несете част от молива, така, че да не е толкова концентрирана 
линия, а да е по-скоро тъмна сянка около горния клепач, която да 
придаде форма и да компенсира липсата на мигли. После може да 
прелеете към по-светъл тон сенки останалия клепач. Разбира се , 
може да вземете четката с остатъчното количество молив или 
сянка, останали след разнасянето върху горния клепач и може съв-
сем леко да минете с четката по долния клепач, за да изглежда по-
естесвено и балансирано окото. 
Можете да използвате и друг вид техника или грим, за да разкраси-
те очите. 

Но не за�равяйте, че какъвто и грим да сложите,
само усмихнатите очи и до�рото настроение

могат да ви направят истински красиви!

Гланц
За да завършим очарователния вид на лицето, нека не забравяме и 
устните.
В зависимост от Вашия стил, може да използвате от лек гланц - без-
цветен, коралов или с лек розов нюанс, до ярко червило. Всеки може 
да подбере цвят, с който наистина се чувства добре. Когато имат 
лек цвят, устните изглеждат естествени и свежи. Когато сложи-
те ярко червило, видът става по-шармантен и провокативен.

Не за�равяйте, че дори професионалните гримьори използват 
много често ком�инация между по-силен грим за очите и лек 
гланц за почти неза�ележими устни, или ком�инация от плътни 
вежди, почти неза�ележим грим за очите и много ярко червило за 
устните. Въпрос на вкус, настроение и лично решение. 
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Споделяме с вас няколко съвета как да се справите с дискомфорта 
на ноктите си:

� Използвайте богат крем за кожички и овлажняващ лосион за 
ръцете си ежедневно. Можете дори да използвате крем за лице 
за кратко, докато се сдобиете с подходящ крем за ръце. По-
питайте маникюристката си за подходящо олио за кожички. 
 
� Втрийте крема или олиото върху цялата нокътна плочка и от-
вътре на ноктите, по цялото нокътно легло, където се намира и 
живецът.

�   Поддържайте ноктите си къси, това ще Ви спести неприятно-
сти и непредвидени счупвания.

� Опитайте се да носите защитни ръкавици, докато извършвате 
домакинска работа (градинарство, миене на съдове, използва-
не на фурна и т.н.), особено, в случаите, когато използвте силни
препарати. 

� Задължително използвайте крем за отстраняване на кожички. 
Дори е желателно да не ги режете, за да не причините някаква ин-
фекция, а по-скоро ги избутвайте със специален за целта козмети-
чен прибор.

� Не гризете ноктите или кожичките си, особено на ръката, коя-
то е от същата страна на засегнатата ви гърда. Ако имате от-
странени лимфни възли, може да сте по-податливи на инфекции.

�  Не използвайте акрилни или други техники за нокти, които могат 
да съдържат бактерии. Ако искате полиране, изберете такова, 
което е на водна основа. 

КАК ДА ЗАЩИТИМ НОКТИТЕ 
СИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО?
Химиотерапията и лъчелечението отслабват имунитета на ор-
ганизма и е съвсем нормално да имате проблем със здравината на 
ноктите Ви и те да бъдат уязвими. Ноктите могат да станат по-
чупливи от всякога и дори може да се стигне до падане на нокът 
от пръст на ръцете или краката. Не се стресирайте, след време 
нокътят отново ще израстне. 
Чести нежелани реакции могат да включат и пожълтяване или по-
тъмняване на нокътната плочка, крехкост на нокътя, разчупване 
или отделяне на ноктите от нокътния живец.
Напуканата кожа около ноктите Ви може да бъде особен проблем, 
защото може да Ви направи уязвими към бактериални инфекции и 
да увеличи риска от лимфедем, натрупване на лимфна течност, 
която може да доведе до подуване на ръката. В случай, че забеле-
жите подобни изменения на ръцете или краката си, незабавно се 
свържете с лекуващия си лекар. 

Фондация Една от 8 разполага и със специална �рошура за лимфе-
дем с информация, която ще ви разясни кратко,точно и ясно що 
е то лимфедем и как да действате при появата му.  Можете да 
прочетете повече онлайн в сайта ни на адрес www.ednaot8.bg
в секция„Брошури“ или да си вземете �рошура на място от
Клу�а на Една от 8.

 или да си вземете �рошура на място от
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КАК ДА ПРЕДПАЗИМ КОЖАТА 
НА ТЯЛОТО СИ?
Химиотерапията, лъчетерапията и дори хормоналната терапия мо-
гат да причинят суха, лющеща се кожа. Често това води до влудя-
ващи сърбежи, които свършват с малки кръвоизливчета, поради не-
котролираното чесане. Кожата става по-чувствителна от всякога.

Какво може да направите?
� Използвайте меки, нежни и по-пречистени сапуни. За тяло - не 
повече от веднъж на ден.

� Използвайте лосиони и кремове, които не дразнят кожата и не са 
прекалено ароматизирани.

� Избягвайте продукти с алкохол или парфюм.

� Не използвайте продукти против стареене, защото много от 
тях съдържат ретиноли, които могат да раздразнят допълни-
телно кожата Ви.

� Ако носите грим, отстранете го 
със специални кърпи за сваляне на 
грим. Избирайте по-мокри, влажни, 
за да избегнете търкането. Още 
по-добър вариант са специалните 
измиващи продукти или лосиони, 
които се изпозлват с тампон и при 
които гримът пада без допълни-
телно триене. 

� Избягвайте слънцето, като по-
кривате ръцете си, особено засег-
натата Ви ръка с шал. Изберете 
материя, която да не Ви запарява 
в горещите летни дни.

� Винаги носете слънцезащитен крем и балсам за устни, когато сте 
на открито. Устните също са засегнати от терапиите. Понякога 
напуканите устни могат да доведат до сериозен дискомфорт.
 
� Не използвайте солариуми. Точно в момента нямате нужда от 
допълнително облъчване на кожата си. Некотролируемото им из-
ползване, често води до проблеми в пигментацията на кожата. Со-
лариумът като цяло не се препоръчва за пациенти с онкологични 
заболявания.

� Не прекалявайте с душовете или вземането на вана. Прекомер-
ната употреба на вода изсушава кожата и отново води до диском-
форт. Когато се къпете задължително използвайте топла, а не 
гореща вода.

� Ако кожата Ви е раздразнена, можете да използвате бебешка пуд-
ра, за да отстраните влагата и да успокоите кожата. Обърнете 
внимание на гънките под ръцете (подмишниците), зад коленете и 
под гърдите. Това са зоните, които задържат най-голяма влага по 
тялото ни и често там се получават проблемни зони.

� Ограничете употребата на бръснарски ножчета или спрете на-
пълно епилацията (в случай, че имате окосмяване, въпреки терапи-
ите), ако кожата Ви е твърде раздразнена. Дайте й време да се ус-
покои и възстанови, преди да я третирате, както преди лечението.

� Избягвайте да превръзвате засегнатите зони с всякакви видове 
лепенки, лекопласт и бинт. Раздразнената зона трябва да диша 
свободно, без излишни търкания.
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ЗАГУБА НА КОСА
И ГРИЖА ЗА СКАЛПА
Дългата коса, както и гърдите, е един от
онези белези, които са олицетворение на
женствеността. Късите дамски прически обаче могат да изглеж-
дат също толкова секси, както и една прекрасна дълга коса. Но нека 
не се заблуждаваме. Голият скалп не е обичайния стил на суетната 
жена. Това е и причината много жени, които започват химиотера-
пия, да се притесняват повече от падането на косата, отколкото 
от предстоящата терапия. 

Нека започнем с няколко �ързи съвети към жените, на които 
предстои терапия и които най-вероятнно ще загу�ят косата си.

1. Попитайте Вашия химиотерапевт след коя терапия се очаква 
косата да започне да пада.

2. Малко преди да започне да пада косата, отидете и се подстриже-
те много късо

3. След падането на косата, ще забележите, че тя не е паднала 
равномерно от целия скалп. На места може да има по-дълги косми, 
на места мъх, а на други, никакви косми. Нашият съвет е: вземете 
една самобръсначка и обръснете всички остатъци от коса. По-лес-
но е ако помолите някого, например, мъжът Ви да помогне. Не из-
ползвайте машинка за подстригване, защото терапиите правят 
скалпа много чувствителен и това ще Ви причини болка. Когато об-
ръснете главата си до голо ще забележите, че освен по-хигиенично 
е и по-естетично. 

Ако повърхността на главата Ви е раздразнена или е с леки 
пъпчици поради из�ръсването, направете си маска за скалпа. 

Маска с бадемово масло
Изсипете малко количество бадемово масло (то съдържа витамин Е) 
или зехтин в ръката си и втрийте в кожата на главата. Масажи-
райте с въртеливи движения много внимателно скалпа в продълже-
ние на 5-10 минути. 
Изплакнете главата си с вода и шампоан, за да може да премахнете 
мазната консистенция по-лесно.
Няколко пъти в седмицата може да правите тази маска без при-
теснение. 

Маска с рициново масло
Рициново масло можете да си купите от най-близката аптека. То 
е безцветно и мазно, но след нанасяне на скалпа и лек масаж ще по-
чувствате кожата си изключително отпусната и освежена.
Останете с маската около 30 минути. После изплакнете.

Резултатът е свежа и мека кожа!
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НЯМАТЕ КОСА?
РЕШЕНИЕ ИМА!
Загубата на косата, независимо от причината,
може да преобърне самочувствието Ви с главата надолу.

Не допускайте този факт да погу�и
усещането Ви за женственост или да промени Вашия стил

и нео�ходимостта да се чувствате атрактивни.

Шапки, шалове, тюрбани ...
Шалове, шапки и тюрбани могат да бъдат намерени в голямо разно-
образие от стилове, цветове и материи. Това ще Ви помогне да на-
мерите подходящия за Вас аксесоар, за да се чувствате уверена в 
начина, по който изглеждате.

Трябва да подберете така шапката, шала или тюрбана, за да Ви 
топлят скалпа през зимата и да защитите главата си от слънце-
то през лятото. Фондация Една от 8 разполага с различни модели 
памучни тюрбани, които раздаваме абсолютно безплатно. Заповя-
дайте да ги пробвате на място в Клу�а на Една от 8 всеки делни-
чен ден от 10 до 16 часа.

Вместо тюрбан, за по-голямо стилово и цветово разнообразие, 
може да използвате и обикновен шал, стига да е достатъчно голям, 
за да обхване главата Ви и да подберете походящата материя. Ня-
кои много хлъзгави/лигави материи могат да се окажат истинско 
предизвикателство.

Ето и няколко практични съвета как един най-обикновен шал може 
да се превърне в красив аксесоар за глава.

Бъдете смели и експеременти-
райте с различни по цветове и
материи десени. Това ще Ви до-
несе допълнително настроение 
и самочувствие.

Вариант 1

1.  Разпънете хубаво квадратния 
шал/кърпа и сгънете по диагонал 
на триъгълник, както е показано 
и на картинката.
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2.  Поставете кърпата/шала на 
главата си, като сгънете около 
2.5 см от ъгъла й, за да се образу-
ва ръбче.

3.  Вържете външните две точки 
в двоен възел зад главата си, над 
средата на главата, за да бъде 
по-стабилна.

4.  Много от нас избират този на-
чин на връзване. Но може и да по-
дпъхнете краищата на кърпата 
под възела.

5.  Сега вече кърпата е стабилно вързана върху главата Ви.

Сами ще усетите сво�одата да експериментирате с кърпите и 
шаловете. Не е толкова сложно, стига да си позволите да дейст-
вате смело. 

Вариант 2

1. В прекалено слънчево време 
можете просто да навиете кра-
ищата на шала около тила си и 
да подпъхнете единия край, за да 
застопорите кърпата, както се 
връзват връзки на обувки.
Този тип завръзване е подходящ 
за прекалено топлите летни дни 
или когато просто искате да на-
метнете нещо небрежно на гла-
вата си, без да се тормозите за 
визията си.

2. Представяме Ви още една раз-
лична визия за дамите, които ис-
кат да експериментират смело. 
Тази панделка не се постига толко-
ва трудно, колкото Ви изглежда. 
Използвайте техниката да на-
правите възел от първата кар-
тинка, след което подпъхнете 
краищата, така че да можете да 
направите панделка, също както 
връзвате връзките на обувките 
си. Принципът е същият. 



Гарантираме Ви, че лек опушен грим, в съчетание с красив тюр-
�ан и о�емни о�еци ще Ви донесе нео�ходимата доза вдъхновение 
и самочувствие.

Сега е моментът да попълните колекцията си
от гримове, о�еци и шапки, които да Ви накарат
да се чувствате отново красива, въпреки рака!

Ето и няколко цветни съчетания от тюрбани и обеци. 

Перука
Из�ор на подходящата перука

Перуките могат да бъдат направени от естествена коса или син-
тетична коса, или и от двете. Но във всеки случай, те могат да 
бъдат леко дооформени и подстригани, за да паснат по най-добрия 
начин на Вашето лице и стил. 

Синтетичните перуки са леки и лесни за поддръжка. Те често са 
предварително оформени и могат да бъдат измити и оставени да 
изсъхнат върху специална стойка или ако не разполагате с такава, 
върху голяма бутилка от вода. Те са доста по-евтини от перуките 
с естествена коса.

Напомняме Ви, че от Агенция Социално Подпомагане (по место-
живеене) Ви се полагат парични средства за перука на стойност 
128 лв., която можете да закупите от оторизираните за това 
магазини.

Естествените перуки изискват повече грижа. Почистването/изми-
ването им става със специални шампоани, които трябва да заку-
пите от специализирани магазини. Те могат да бъдат третирани 
със сешоар или преса, но това може да се окаже твърде трудно за 
Вас. За да изсушите и придадете красива прическа на една перука 
със сешоар изисква специална стойка, щипка, която да държи вече 
изсушената коса встрани от мократа, и разбира се, умения за ра-
бота със сешоар. Иначе казано, ако закупите скъпа, качествена и 
красива перука от естествена коса, в най-добрия случай ще трябва 
да намерите фризьор, който да я измива и изсушава в исканата от 
Вас прическа всеки път, когато Ви е нужно. Освен това много чес-
то дългите перуки от естествен косъм с времето започват да се 
заплитат, което също може да е проблем при тяхната обработка. 

ИЗВОД: Перуката от естествена коса 
изисква повече грижа. 
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Hair Replacement System (Non Surgical)
Това е една интересна система, която се предлага на някои места 
по света, включително Гърция. Нарича се Hair Replacement System 
(non surgical). Тя се използва както при мъже, така и при жени, кои-
то поради различни причини се сблъскват с проблема – косопад. 
В най-общи линии, тази система включва взимане на проба от 
Вашата коса, още преди тя да е паднала. Изпращане за анализ на 
взетия от Вас кичур. Поръчка на същата като Вашата по цвят и 
структура коса, за изработката на системата. Косата с избрана 
от Вас дължина се прикрепва към тънък силиконов слой, който в 
последствие специалисти залепват по специална технология към 
Вашия скалп. Косата се подстригва в желаната от Вас форма, дъл-
жина, прическа. Приблизително на 21 дена косата има нужда от 
поддръжка, която да бъде направена от специалистите, от които 
сте я поръчали. Системата може да бъде мокрена, измивана, вклю-
чително със шампоан (специализиран) и сушена със сешоар и преса, 
в това число от фризьор.

Видео с повече подро�ности за Hair 
Replacement System можете да ви-
дите в Youtube  канала на Фондация 
Една от 8, като напишете в търсач-
ката – ЕДНА ОТ 8 или заглавието на 
видеото – Hair Replacement System 
(Non Surgical).
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Красотата не винаги изисква жертви

Една къса перука от изкуствен косъм може да се окаже много 
по-удобен и красив вариант за Вас. При това, без да правите 
компромис с външния си вид.

СЪВЕТ
Ние от Фондация Една от 8 Ви съветваме: когато подстри-
жете косата си късо, още преди тя да е паднала напълно, по-
сетете магазин за перуки или елате в Клу�а на Една от 8. 
Вземете �лизък роднина или приятел и отидете на място, 
където може да изпро�вате различни на цвят, дължина и тип 
перуки. Само така ще можете да направите правилния из�ор.

И не за�равяйте, че красиво, не винаги означава скъпо!



При закупуване на продукт с марка 
Една от 8,

Вие подкрепяте жените
с рак на гърдата в България!

Не е задължително да си
Една от 8, за да си Една от Нас!

онлайн магазин
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www.onlineshop.ednaot8.bgwww.onlineshop.ednaot8.bg
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Благодарим на AVON за подкрепата 
към фондация Една от 8 и жените

с рак на гърдата в България!



Не за�равяйте, че винаги можете да разчитате на подкрепата
на фондация Една от 8 - България.

За повече информация, можете да се свържете с нас.

Фондация нана гладуиш - една от 8

адрес: гр. София, бул.„Витоша“ № 63, ап.8
мобилен телефон:+359 878 16 17 18  

e-mail: info@ednaot8.bg
www.facebook.com/ednaot8
www.onlineshop.ednaot8.bg

www.ednaot8.bg


