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Prostownica to urządzenie, którego nie może zabraknąć w kolekcji akcesoriów miłośniczki 

włosów raz prostych, raz kręconych. Dzięki niej przeprowadzisz szybką metamorfozę przed 

spotkaniem biznesowym, randką czy wyjściem z przyjaciółmi. Przekonaj się, jak wybrać 

najlepszą prostownicę – taką, która zapewni olśniewający efekt i nie zniszczy włosów. 

Materiał płytek i moc prostownicy 

To, jaka prostownica sprawdzi się w Twoim przypadku, zależy nie tylko od parametrów czy 

marki urządzenia, ale również od włosów: ich natury i aktualnej kondycji. W naszym sklepie 

znajdziesz modele z wąskimi i szerokimi płytkami. Odznaczają się zróżnicowaną mocą. 

Do włosów cienkich, podniszczonych, często farbowanych bądź suszonych suszarką warto 

wybrać prostownicę z wąską płytką i nagrzewającą się w niższym stopniu. I na odwrót: przy 

włosach grubych, gęstych, mocnych i kręconych lepiej sprawdzi się prostownica z szeroką 

płytką i o wyższej mocy. 

PROSTOWNICA Z REGULACJĄ TEMPERATURY 

Im większy przedział temperatur, tym lepiej. Prostownice z kilkustopniową skalą umożliwiają 

bezpieczne prostowanie i podkręcanie włosów bez względu na ich długość czy stan, więc 

posłużą Ci na dłużej. Bez obawy pożyczysz je także siostrze lub przyjaciółce. 

Płytki w prostownicach są wykonywane z różnych materiałów, m.in.: 

 teflonu – nie jest odporny na uszkodzenia, a także nierównomiernie się nagrzewa. W 

trakcie korzystania z teflonowej prostownicy zachodzi ryzyko przypalenia włosów, 

 ceramiki – umożliwia szybkie wygładzenie włosów, ponieważ jest śliska. Nagrzewa się 

równomiernie. Ceramiczna płytka jest najpopularniejsza, 

 tytanu – stanowi jeden z najtrwalszych materiałów wykonania płytek do prostownic. 

Sprawdza się przy włosach trudnych: grubych, mocno kręconych, szorstkich, 

 turmalinu – dzięki niemu łuski ulegają zamknięciu, więc włosy zostają zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Prostownica turmalinowa nagrzewa się szybko i równomiernie. 

Jest świetna do włosów elektryzujących się, 

 marmuru – tu także dochodzi o zamknięcia łusek, więc włos jest chroniony. 

Marmurowe prostownice nadają włosom blask, podobnie jak lustrzane, 

 diamentu – materiał cechuje wysoka trwałość i odporność na zarysowania. Nie jest 

popularny, co zwiększa cenę prostownicy. Umożliwia uporanie się z włosami 

trudnymi, np. grubymi, mocno kręconymi lub szorstkimi, 

 mikrokryształków – nowoczesna technologia zapewnia gładkość wyższą niż płytka 

ceramiczna, a więc osiągasz efekt jeszcze prostszych włosów, 
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Prostownica do kręcenia włosów? O dodatkowych 

funkcjach prostownic 

Wbrew nazwie prostownica do włosów przyda się nie tylko podczas ich prostowania, ale 

również kręcenia. W naszym sklepie znajdziesz urządzenia łączące dwie lub trzy funkcje: 

klasycznej prostownicy, karbownicy i lokówki. Dzięki tego typu kompleksowym modelom 

będziesz mogła każdego dnia wyglądać zupełnie inaczej. Funkcje zmienia się poprzez 

stosowanie dołączonych do zestawu nakładek. 

Inne warte uwagi funkcje prostownic do włosów to: 

 jonizacja – niezależnie od zastosowanego w płytce materiału dzięki jonizacji łuski 

włosa zostają zamknięte, co zapobiega niszczeniu i elektryzowaniu, 

 ultradźwięki – występują pod postacią drgań, które wygładzają włosy bardziej niż 

klasyczna prostownica, 

 podczerwień – odpowiada za równomierne nagrzewanie się płytek, by włosy nie 

zostały spalone, 

 wytwarzanie pary – cenne, jeśli chcesz chronić włosy przed niszczeniem. Para wpływa 

na rozluźnienie włókien włosowych. 

Dodatki do prostownicy do włosów 

Nie mniej ważne podczas wybierania modelu prostownicy są dodatki, które wchodzą w skład 

rozmaitych kompletów. Możesz się spotkać m.in. z: 

 grzebieniem – jeśli prostownica jest w niego wyposażona, jednocześnie prostuje i 

rozczesuje włosy. Grzebień zazwyczaj znajduje się po bokach obudowy. Alternatywę 

stanowi szczotka prostująca, 

 etui – powinno być termoizolacyjne, by wysoka temperatura prostownicy utrzymała 

się jak najdłużej (działa na zasadzie termosu). Takie etui przyda Ci się w drodze na 

przyjęcie jesienią lub zimą, gdy panuje większa wilgoć. Jeśli loki opadną, po wejściu do 

budynku szybko je poprawisz, 

 uchwytem lub podstawką – elementy te ułatwiają przechowywanie prostownicy do 

włosów, a co za tym idzie przedłużają jej żywotność. Uchwyt występuje pod 

podstawią pętelki na końcu rączki – urządzenie można powiesić na haczyku na ścianie 

lub po wewnętrznej stronie drzwiczek w szafce łazienkowej. Podstawka to stojak. 

Zainteresował Cię konkretny rodzaj lub dodatek do prostownicy? Koniecznie przejrzyj 

urządzenia do włosów dostępne w naszym sklepie. Porównaj parametry i zastanów się, które 

odpowiadają Ci wizualnie. Doskonale wiemy, że jako kobieta chcesz mieć sprzęt nie tylko 

funkcjonalny, ale i estetyczny – u nas właśnie taki znajdziesz! 


