תוכן שיווקי

“שיער מטופח מקנה לך את
הנינוחות להרגיש טוב עם עצמך”
מעצב השיער הבכיר ,סלבה ידגרוב ,מבין נשים ומטפח אותן .עם ניסיון של
 25שנה הוא מציע את המילה האחרונה בתחום תוספות השיער והפאות
ומתאים לכל אישה את המראה שהכי יחמיא לה

ס

סלבה ידגרוב ,הבעלים של Slava Yadgarov Hair
 Beautyבבת ים ,מבין נשים .כבר  25שנים שהוא

עוסק בתחום עיצוב השיער וטיפוחו ,ויודע עד כמה
נשים קשורות לשערן“ .כל אישה עוברת תהליכים שונים
בחיים ,כמו לידות ,טראומות ,שינויים הורמונליים ,מחלות קשות
(לא עלינו) כמו סרטן או אלופסיה (התקרחות) ,והדבר הראשון
שנפגע וגלוי לעין זה השיער ,שמתחיל לנשור .שיער מטופח מעניק
לאישה את הביטחון ואת הנינוחות להרגיש טוב עם עצמה והופך
אותה למאושרת” ,הוא אומר מניסיונו הרב בעולם תוספות השיער
והפאות ,הכולל בין היתר זכייה בתחרויות של האיגוד האירופי
לעיצוב שיער.
מהו האני מאמין המקצועי שלך?
“אני רוצה להישאר מאסטר בתחומי,
ולכן אני לא מתפשר על איכות
ותמיד דואג להביא ללקוחות שלי
את הפתרונות עם התוספות ,הפאות
או יחידות השיער הכי טבעיות ,הכי
נושמות והכי איכותיות .אני נוסע הרבה
ומשתתף בתערוכות
להשתלמויות
הביוטי הכי מפוארות וגדולות בעולם
כדי להישאר מעודכן .אני מציע
ללקוחות שלי את הפתרונות הגמישים
והמתקדמים ביותר לטיפול בשיער דליל וחסר חיים ,לרבות
תוספות שיער קבועות ,זמניות ,כל סוגי הפאות באיכות גבוהה
ואביזרים נלווים לעבודה מקצועית ושלמה”.
תן את עצת הזהב שלך ללקוחה שצריכה תוספות שיער?
“תוספות שיער חייבות להיות מותאמות לפי צפיפות השיער
הטבעי ,מבנה השערה ,צבע השיער הטבעי וכמובן האורך.
 ללקוחות עם בעיה של דלילות בשיער אני ממליץ לשים תוספות
על מדבקה חד צדדית  ,Hairtalk Single Side Stickמוצר חדש
וגאוני מבית  .Hairtalkהתוצאה :נפח שלא מכביד על השיער.
 ללקוחות שמגיעות עם שיער רגיל ומעוניינות להאריך או לעבות
אותו ניתן לעשות תוספות על מדבקה דו צדדית Hairtalk Pro

 ,Extensionאו הלחמה.
 לנשים בגיל השלישי שלא צבעו את שיערן מעולם ,אני משתמש
בליין חדש של  ,Hairtalk Silver Line Extansionתוספות
המותאמות לצבעים האופיינים לגיל”.
מהי עצת הזהב שלך ללקוחה שצריכה להתאים פאה?
“הפאה חייבת להיות מותאמת למבנה הפנים ולצבע העור של
הלקוחה ,כך שברגע שהאישה מסתכלת על עצמה במראה היא
תאהב את מה שהיא רואה ותתחבר למראה שלה”.
מה עושים כשיש בעיית התקרחות או דלילות באזורים
מסוימים בקרקפת?
“אני מציע יחידות שיער קבועות על
מדבקות ,הנצמדות לשיער לתקופה
של עד שישה שבועות וכל פעם
מחדשים אותן –Hairtalk Hairwear
 . Wonderfillללקוחה שלא רוצה
יחידת שיער קבועה יש יחידות שיער
על קליפים שהיא יכולה לשים ולהוריד
בעצמה ,והן כמובן מותאמות למבנה
הפנים ,לרמת הדלילות ולצבע השיער”.
מה אפשר לעשות כשיש נשירה חזקה?
“דבר ראשון וחשוב מאוד :אסור להרכיב
תוספות שיער .עם זאת קיים פיתוח
מיוחד שאני מציע אצלנו – תוספת שיער ‘סקין’ נושמת ,שמניחים
על הקרקפת והיא לא מונעת מהשורשים לנשום .כמו כן פיתחתי
סדרת מוצרים מאושרים על ידי משרד הבריאות ,שמרפאים את
השיער ,מזרזים את צמיחתו ומראים תוצאות מיידיות .במקביל אני
מפתח אמפולות לצמיחה אינטנסיבית של השיער”.
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