Ingridi sirgjoonelise
loomusega sobivad
kõige paremini sirged
clip-in-ribapikendused. “Nii tunnen ma
ennast ka peeglist
ära.” Kunstmaterjalist clip-in-pikenduste
komplekt maksab
1000 krooni, pärisjuustest 2000 krooni.

62 +

t e r v e

j a

i l u s

Klips		 klõps!

d
e
s
k
uu
Jpikaks!

Kas oled kunagi Jennifer Lopezit või Eva Longoriat
vaadates õhanud: “Ah, millised juuksed!” Põhjus
pole ainult heades geenides, peentes hooldus
vahendites või eridieedis.

Miks võivad püsi
pikendused juukseid
kahjustada?
Anu Voolpriit, Casabella juuksestuudio

Tekst: Evelin Kivilo Fotod: Liis Treimann

Kahtlemata on paljusid

Hollywoodi staare õnnistatud
kadestamisväärsete juustega, kuid
väga paljud saavutavad filmisoengu või šampoonireklaamist nähtud
võimsa juuksepahmaka vaid mõne
minutiga. Võlurelvaks on clip-inid
– klambritega juuksepikendused,
mis lisavad juustele pikkust ja
tihedust.
Meediakooli juht
Ingrid Tähismaa
soostus proovima clip-in-juuksepikenduste
väikest
imet.
Casabella juuksestuudio soengumeister Anu Voolpriit sätib kõigepealt
Ingridi juuste alla peitu
Jessica Simpsoni nimelised
üheks võrguks põimitud poolpikad lokilised clip-inid. Imagomuutus kindlasti, kuid lisaks sellele
võib lühemate clip-inidega sõpradele väikese vimka visata.

“Selle alla saab hõlpsasti peita
oma pikad juuksed ning üllatada
teisi, nagu oleksid pikad juuksed
maha lõiganud,” tutvustab Anu
Voolpriit.

Palju mängurõõmu
Clip-ine valmistatakse nii kunstkui ka naturaalsetest juustest, kusjuures mõlemal on omad eelised. Kunstmaterjalist soeng
püsib väga hästi.
“Kui inimene valib
lokitud soengulisandi, püsib
soeng ilus,
olenemata
ilmast, ajast
ja kohast,”
selgitab Anu
Voolpriit. Päris juustest pikenduste puhul
on aga mängurõõm suurem – neid on võimalik lokitada ja
sirgendada ning isegi värvida.
Kunstjuustega pole see võimalik,
kuid need võluvad jällegi efektse-

Peamine põhjus on see, et inimene ei hoolitse juuksepikenduste eest õigesti. Kui ta ei pese ega kammi juuksepikendusi korralikult, võivad juuksekarvad hakata vaikselt kinnituskoha ümber kerima ja tekivad pusad. Juuksejuur jääb pingesse ning üritades tekkinud pusasid hiljem lahti kammida, on oma juukseid ja juuksesibulat
väga kerge kahjustada. Töödeldud Aasia juuksed kipuvad enamasti rohkem pusasse minema kui Euroopa
juuksed.
Paljud ei julge pikendusi korralikult kammida, sest kardavad, et need kukuvad peast ära. See on vale kartus.
Probleem tekib siis, kui neid korralikult ei kammi. Pikendused päris juukseid ei riku. Mõistlik on kasutada ka
juuksepikendustele mõeldud hooldusvahendeid. Pikendusi paigaldades tuleb endale aru anda, et nende hooldamiseks kulub tavapärasest rohkem aega.
Teine põhjus võib olla tundes, mis tekib pärast pikenduste eemaldamist. Kolme kuni viie kuu jooksul, mil inimene on kandnud pikendusi, on ta suurema juuksepahmakaga nii ära harjunud, et kui need ära võtta, tunduvadki oma juuksed õhukestena. Seda tunnet võib võimendada ka fakt, et kõik oma juuksed, mis olid koos
pikendustega pähe kinnitatud ning seetõttu loomupäraselt välja ei langenud (normaalselt langeb päevas 100–
120 karva), langevad nüüd ühekorraga välja.
Kolmandaks tuleb lasta juuksepikendused paigaldada
kogenud spetsialistil, kes oskab hinnata kliendi juukseid, nende struktuuri, tugevust ja vastupidavust. Kui
oskamatust paigaldamisest jäävad oma juuksed suure
pinge alla, võivad need samuti kahjustuda. Juuksepikendusi ei tohiks panna ka siis, kui juukseid langeb
välja tavapärasest rohkem. Kui on kahtlus, teeb kogenud spetsialist alati testi.
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ma säraga. Naturaalsetest juustest valmistatud clip-inid kestavad umbes neli korda
kauem kui kunstjuuksed. Kui neid iga
päev kanda, püsivad kunstjuustest clip
inid ilusad 2–3 kuud, naturaalsed juuksepikendused aga umbes aasta. Palju sõltub
juuksepikenduste hooldamisest. Selleks
on spetsiaalsed vahendid, kuid naturaalsete juustele sobivad edukalt ka tavalised
hooldusvahendid – šampoon, palsam ja
mask. Palsamit võiks tavapärasest isegi
rohkem kasutada, sest pikendustel puudub võimalus saada toitu organismist.
Kunstpikendusi tuleks hooldada spetsiaalsete vahenditega. Keskmiselt võiks pikendusi pesta iga kümne kasutamiskorra
järel.

Ise meistriks

Clip-ine on eri värvi ja pikkusega. Ingridi
õlgadele langevad Jessica Simpsoni pikad
blondid lokid. Clip-in-pikendused on valmistatud põhimõttega, et neid oleks lihtne
endale ise pähe paigaldada. “Ise tunnetadki paremini, kui tugevalt on pikendus paigas ning ega juuksejuur pole liiga pingul,”
sõnab Anu Voolpriit. Esimest korda on
aga hea, kui spetsialist on abiks. Clip-inidest on lihtne valmistada ka üles pandud
soenguid ning enne pidulikumat sündmust võib need alati juuksuri juurde kaasa
võtta.
Clip-in-pikendusi võivad imago muutmiseks kasutada kõik, aga kui enda juuksed on väga lühikesed, ei pruugi tulemus

jääda kõige loomulikum, tõdeb Anu Voolpriit. Ka väga konkreetset ja paksu juukseranti ei suuda ribapikendused ära peita.
Sel juhul tuleks valida üheosaline clip-invariant, mille alla juuksed peitu panna. Viimasena sätib Anu Ingridile pähe 40 cm
pikkused kaheksast juukseribast koosnevad naturaalsetest juustest ribapikendused. Kuigi Ingridil oli plaanis lasta endale
uuesti püsipikendused panna, jääb ta clipinidega nii rahule, et jätab selle mõtte
vähemalt praegu teostamata. Võib-olla
kunagi hiljem. tp

Tunne on glamuurne ja seksikas
Ingrid, oled kandnud püsijuuksepikendusi. Mis ajendas sind neid pähe panema?
Tulemas oli suur pidu, Kroonika 10. sünnipäev ning ma pidin ekstraordinaarne välja
nägema ja külalisi üllatama. Teiseks põhjuseks oli muidugi uudishimu, sest ma ju
olen edev... nagu naine.
Miks sa oma juukseid pikaks ei kasvata?
Olen endale eluaeg pikki juukseid tahtnud,
kuid mul pole kunagi olnud kannatust neid
üle õla kasvatada. Siis aga kipuvad nad
minema haraliseks ja hakkavad eri suundadesse hoidma. Tavaliselt on mul enne ka
poisipea-tuhin peale tulnud.
Pikendustega sain pikkade juuste tunde
kätte ja see oli väga mõnus.
Milline see tunne oli?
Tunne oli naiselik, glamuurne, seksikas.
See oli vähim, mida enda jaoks teha, kandmata suuri kahjusid. Lihtsaim viis saavutada muudatust, sest lõigata ma ennast lasta
ei kavatse. Pikendusi kandes käisin Austrias suusareisil. Esimest korda elus oli mul
mütsi alla pats, mis mäest alla sõites oli
pikalt järel nagu Pipi Pikksukal. Ka riided
istusid seljas teistmoodi – kõik mõjus kuidagi teistmoodi.
Kuidas mõjutasid juuksepikendused su
oma juukseid?
Mul on muidu õrnad, haprad, peenikese
kiuga juuksed ning mingil põhjusel olid mu
juuksed pärast pikenduste eemaldamist
kahjustatud. Arvatavasti mõjusid liiga pikad
juuksed oma juustele suure raskusena.
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Ülim, mis ma oma juustest pärast pikendusi teha sain, oli nn Victoria Beckhami
soeng. Nüüd on mu juuksed kosunud ja
panen uued, tervislikud juuksepikendused,
mida saab eemaldada.

Millist tüüpi pikendused sobivad sinu elustiiliga rohkem – kas need, mis on kogu
aeg peas või mida saab ööseks ära võtta?
Inimaju on nii geniaalne, et on naistele
välja mõelnud eemaldatavad pikendused.
Minu jaoks on äravõtmise võimalus väga
veenev. Aeg-ajalt on lühikesed juuksed ka
väga toredad. Mulle meeldib, et on võimalus valida aega ja kohta, kus olla teistsugune, näha välja tavapärasest glamuursem.
Lähen peagi pikale Vahemere-reisile ja mul
on hea meel panna valged juuksed õlgadele lehvima. Samas ei pea nende eest nii
palju hoolt kandma kui püsipikenduste
eest, mida tuli ööseks patsi punuda, kaua
kuivatada ja millele kulus ohtralt šampooni,
sest neid oli nii palju. Püsipikenduste
kinnitamiseks istusin umbes viis tundi
juuksuri juures, nüüd saan soengu juba
15 minutiga.
Millal võib sind näha pikkade, millal
lühikeste juustega?
Minu eakaaslased hakkavad 40aastaseks
saama, tulemas on mitu juubelipidu.
Nüüd on mul soeng omast käest võtta.
Usun, et kasutan neid terve suvi – päeval
on nii hea võtta rannas lühikeste juustega
päikest, kuid õhtul välja minnes on jällegi
ääretult mõnus kanda pikki juukseid. Ma
juba mõnulen ette! Arvan, et hakkan neid
palju kandma, kindlasti ka patsis.

Ingrid enne
pikendusi.
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