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GrzechHAIR 

Chcielibyśmy wam opowiedzieć skąd się wzieła nasza firma i czym się zajmujemy.

Może zaczniemy od nazwy. Nasz szef miał dowcipnych rodziców. 

Nazywa się Grzech...Grzegorz Grzech. 

A hair? O... to już dłuższa historia...

 Grzegorz miał zostać księgowym, ale miłość skomplikowała mu życie i pokierowała jego krokami w 

zupełnie inna stronę. Chłopak zakochał się w pewnej Dominice. Byli piękni, młodzi i o włos... od pełni szczęścia. O 

włos... dokładnie. 

 Dominika zajmowała się przedłużaniem włosów. Niestety jakość produktów w tamtych czasach 

pozostawiała wiele do życzenia. 

 Pewnego dnia, wybrali się do jednego sklepu zareklamować zakupiony towar. Żeby oszczędzić wam 

drastycznych scen wspomnimy tylko, że ekspedientka ("Włosy są jak gacie, brudnych się nie reklamuje") była 

niemiła, towar lipny a Grzesiek zdenerwowany. No może trochę bardziej niż zdenerwowany. Osoby które cierpią 

na perfekcjonizm często tak mają w rzeczywistości pełnej bubli. Perfekcjonista to osoba, która stawia sobie 

wysokie wymagania i wyzwania oraz dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu i bycia najlepszym. No właśnie taki 

jest nasz Grzech.

 Ale ta sytuacja miała daleko bardziej posunięte konsekwencje niż możecie sobie to wyobrazić. 

Perfekcjonista zrobi wiele, a zakochany perfekcjonista? Wyobraźcie sobie, że Grzegorz wyruszył w świat na 

poszukiwanie włosów idealnych. Ponieważ był bardzo wymagający, nie łatwo mu było znaleźć towar 

odpowiadający jego standardom. Pierwsze kitki przywiózł w plecaku. Nie tylko ukochana była zadowolona ale i jej 

klientki. Okazało się, że na dobry produkt jest zapotrzebowanie. I tak to wszystko się zaczęło.

Czy wiecie już czym wyróżnia się nasza firma? Zdecydowanie stawiamy na jakość. Teraz to nie my poszukujemy 

dobrego produktu ale dla nas są selekcjonowane włosy najwyższej jakości. Staramy się oferować Wam tylko to co 

najlepsze.

W związku z nasza historią jest jeszcze coś co pozostawiło ślad na naszej firmie. Jesteśmy jedną z nielicznych, jeśli 

nie jedyną firmą która daje możliwość zwrotu włosów w stanie nienaruszonym oraz jeśli chodzi o reklamacje... 

Dajemy 6 miesięczną gwarancję na nasze włosy, bo jesteśmy pewni naszej jakości. 

Chcielibyśmy dzielić się z wami wiedzą na temat naszych produktów a także pokazać wam rezultaty naszej pracy. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu grzechhair.com. Polubienia nas na Facebooku, poszukiwania inspiracji 

na Pintereście oraz poznanie naszej rzeczywistości na Instagramie.

Rok 2018 to dla nas rok dużych zmian.
Wprowadzamy nowości, staramy się bardziej 
odpowiadać na potrzeby naszych klientów.
Zmieniliśmy logo aby jeszcze bardziej 
podkreślić jakość oferowanych produktów.



GrzechHAIR 

Stawiamy na jakość. Zadowolenie naszego klienta jest dla nas priorytetem. Wieloletnie doświadczenie 

pozwoliło nam wyselekcjonować najwyższej jakości produkty a także wspierać naszych klientów 

profesjonalnym doradztwem. Co znajdą Państwo w naszej ofercie?

WŁOSY DO PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA
Ponieważ stawiamy na jakość, w ofercie posiadamy jedynie włosy naturalne:

WŁOSY SŁOWIAŃSKIE- to towar unikatowy, najwyższej jakości, włosy sprzedawane są w surowych kitkach które 

po zakupie możemy przerobić pod dowolną metodę, czas noszenia to ok. 3 lat, są to włosy polskie.

WŁOSY NONAME- to nasz niekwestionowany bestseller, sa to włosy importowane, selekcjonowane dla nas z płyty 

euro azjatyckiej.  Przerobione pod różne metody, gotowe do założenia, czas noszenia ok 1,5 roku. 

WŁOSY EVENT- to włosy do noszenia okazjonalnego, maja niższą jakość i atrakcyjną cenę.

KOSMETYKI FRYZJERSKIE
Oferujemy profesjonalne kosmetyki do włosów, zapewniające odpowiednie przygotowanie do stylizacji oraz 

pielęgnację po farbowaniu, jak i na codzień. Polecamy sprawdzone marki, takie jak Revlon, Alfaparf, Kerastase i 

wiele innych. W asortymencie mamy szampony, odżywki, maski rewitalizujące, spraye do stylizacji, farby, 

rozjaśniacze, olejki, lotiony, lakiery do włosów, żele itp. Dzięki profesjonalnym kosmetykom stylizacja 

włosów staje się zdecydowanie prostsza i przynosi oczekiwane rezultaty, a 

właściwa pielęgnacja włosów kosmetykami profesjonalnymi przynosi 

nieporównanie lepsze efekty. Właściwa pielęgnacja to podstawa 

pięknych włosów przedłużanych jak i własnych.

O wlos...
blizej 
piekna.
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Włosy 
Dla kogo przeznaczone są włosy Słowiańskie?

 Jest to produkt unikalny i ekskluzywny. Dla osób bardzo wymagających, które noszą włosy przedłużane 

na co dzień lub po prostu chcą mieć to co najlepsze. Jest to produkt luksusowy, czas noszenia jest zależny od 

właściwej pielęgnacji i w większości przypadków wynosi ok 3 lat.

Czym się charakteryzują włosy Słowiańskie?

 To włosy naturalne polskie z pełną łuską włosa. Nie są pokryte żadną substancją, nie zmieniają się po 

myciu, nie plączą się. Każda kitka jest niepowtarzalna ponieważ pochodzi od jednej osoby, ma inną długość, wagę 

i strukturę.  Są to włosy bardzo często dziecięce, zdrowe, a przede wszystkim lekkie, miękie i delikatne. Po 

wybraniu kitka który pasuje długością i strukturą do włosów, należy go przerobić pod odpowiednią metodę. 

Możemy przygotować go pod microringi, keratynę, ultradźwięki, wykonać zestaw Clip In lub Tape On. Warto dużo 

wcześniej rozpocząć poszukiwanie idealnego kitka lub jeśli akurat taki się trafi to od razu go kupić, nigdy nie 

wiadomo kiedy następnym razem trafi się ten jeden jedyny.

W jakich kolorach występują włosy Słowiańskie?

 Występują  przede wszystkim w wersji niefarbowanej. Obejmują całą paletę naturalnych odcieni. 

Sprzedajemy też czasem włosy słowiańskie w wersji farbowanej. Możemy również na Państwa życzenie 

pofarbować lub rozjaśnić dowolny kitek.

Włosy Słowiańskie występują w różnych długościach i gramaturach. 

Surowy kitek możemy przerobić pod: keratynę, microringi, ultradźwięki, Tape On, Clip In szyte, Seamless Clip 

In, lub wszyć na taśmę. 

W ofercie dostępne są również włosy słowiańskie przerobione pod metodę Tape On (extra cienkie), oraz 

Tape On skin z imitacją skóry głowy.
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GrzechHAIR 

Wiele lat pracy pozwoliło nam nabyć wyjątkowego doświadczenia w różnych dziedzinach związanych z 

włosami. Wyczesujemy ścięte włosy i przygotowujemy je do przedłużania. Wszywamy na taśmę, 

wykonujemy zestawy     Clip In szyte, Seamless Clip In, Tape On, przerabiamy pod ultradźwięki, 

keratynę, microringi. Farbujemy, według Państwa życzenia pod kolor włosów lub pod wybrany kolor z 

palety fryzjerskiej. Regenerujemy po zdjęciu i odnawiamy końcówki. Oferujemy także zabieg 

keratynowego prostowania.

Surowy kitkek słowiański zakupiony w GrzechHair

 Takie kitki są już wyczesane i ustawione. Każdy kitek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, musi być dobrany 

strukturą do Twoich włosów i dopiero wtedy przygotowujemy go pod wybraną metodę w celu przedłużenia lub 

zagęszczenia włosów. 

 Jeśli mają to być microringi, keratyna lub ultradźwięki, podzielimy kitek na pasemka grubsze lub cieńsze 

w zależności od preferencji. Końcówki pasemek wykonamy na mocnej włoskiej keratynie lub opcjonalnie na naszej 

najlepszej firmowej keratynie.

 Zestaw Tape On, Seamless Clip In czy Clip In szyty,  również wykonamy według Państwa życzenia. Tape 

On możemy wykonać w listkach 3, 4 a nawet 2 cm szerokości, w wersji wszytej na taśmę lub na silikonowych 

listkach. W zestawie Clip In długość i ilość taśm będzie dopasowana do obwodu głowy. Ilość i gęstość klipsów 

dopasujemy indywidualnie. Możemy także wszyć taśmy jedna pod drugą co zagęści zestaw Clip In i ograniczy 

ilość klipsów.

 Jeśli wybrany kitek ma odpowiednią 

długość i strukturę ale nie pasuje kolorem, nie 

ma problemu. Wystarczy, że otrzymamy próbkę 

włosów lub nazwę koloru z palety. Na Państwa 

życzenie wykonamy też bardziej 

skomplikowane koloryzacje.

Surowy kitek słowiański zakupiony w 

innym miejscu

 Aby włosy nadawały się do 

przedłużenia lub zagęszczenia należy je 

odpowiednio przygotować. Można 

dostarczyć nam kitek ścięty z głowy, 

zostanie on wyczesany, ustawiony a 

następnie przerobiony pod wybraną 

metodę. 

Jeśli chodzi o inny rodzaj włosów, 

należy się skonsultować z nami 

wcześniej czy podejmiemy się 

realizacji. Możemy podjąć się nie tylko 

przerobienia surowego kitka ale także 

przerobienia włosów z jednej metody na 

inną.

Każdy kitek jest niepowtarzalny, ma 
inny kolor, długość, gramaturę i 
strukturę. Nie da się zamówić 
wymarzonego kitka, są jak diamenty, 
ciężko je znaleźć i są bardzo cenne.

grzechhair.com



Wykonanie pasemek

Surowy kitek możemy przerobić pod keratynę, 

ultradźwięki oraz microringi.  Na życzenie możemy 

wykonać grubsze lub cieńsze pasemka.

Jeśli zastanawiasz się ile wyjdzie pasemek z jednego 

kitka, wystarczy, że jego wagę podzielisz przez 0,6 

grama jeśli chcesz cieńsze pasemka lub 0,8 grama przy 

grubszych pasemkach. Dzięki temu mniej więcej 

obliczysz liczbę pasemek. Jest to praca ręczna więc 

ostateczną liczbę poznamy po wykonaniu pracy, jednak 

zwykle nie odbiega ona znacznie od wykonanych 

obliczeń.

GrzechHAIR 

Wszycie włosów na taśmę

Jest to najbardziej pracochłonna metoda przerabiania włosów, dlatego też 

czas wykonania takiego zamówienia to 30 dni. 

Z włosów wszytych na taśmę można wykonać zestaw Clip In. Taśmy moga 

mieć dowolną długość wg życzenia klienta. Aby zagęścić zestaw możemy 

zszyć taśmy jedna pod drugą, dzięki temu nie zwiększamy ilości klipsów. 

Tą metodą można też wykonać unikalne Tape On szyte. Jest to specyficzny 

produkt, ulubieniec niektórych klientek.

Zwykle termin wykonania zamówienia to 
ok 5/7 dni roboczych, (poza opcją wszycia 
włosów na taśmę). Mamy także usługę 
EXPRESS, czas realizacji skraca się wtedy 
do 3 dni roboczych, cena jest wtedy wyższa 
o 50% wartości zamówienia.
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Wykonanie Tape On i Seamless Clip In

Nasze taśmy Tape On są cienkie, matowe oraz extra 

mocne. Oferujemy wykonanie listków o długości 2cm, 

3 cm, 4 cm.

Seamless Clip In są podobne do naszych Tape On. 

Długości taśm możemy wykonać wg życzenia klienta. 

Można połączyć taśmy jedna pod drugą aby zagęścić 

zestaw, nie zwiększając ilości zakładanych taśm i 

klipsów.

Na podstawie długości i wagi włosów przeliczamy 

orientacyjnie ile wyjdzie listków Tape On lub jaki 

odcinek Seamless Clip In mamy do podziału.

GrzechHAIR 
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Włosy 
Dla kogo przeznaczone są włosy NoName?

Jest to produkt bardzo wysokiej jakości. Nasz bestseller! Włosy NoName są przeznaczone dla osób ceniących 

jakość. Sprawdzą się doskonale do noszenia na co dzień. Czas noszenia jest zależny od właściwej pielęgnacji i w 

większości przypadków wynosi ok 1,5 roku.

Czym się charakteryzują włosy NoName?

To włosy selekcjonowane dla naszej firmy z całej płyty euro azjatyckiej, poddane jedynie delikatnej koloryzacji, 

dzięki czemu pozostają w doskonałej kondycji. To włosy naturalne, z zachowaną pełną łuską włosa, nieco grubsze 

w strukturze niż nasze polskie. Nie są pokryte żadną substancją, nie zmieniają się po myciu, nie plączą się. Włosy 

NoName to włosy proste,  przerobione pod różne metody i gotowe do założenia. Dostępne w regularnej 

sprzedaży.

W jakich kolorach występują włosy NoName?

Występują w szerokiej palecie kolorów, od jasnych blondów, przez brązy aż do czerni. W wersji dziewiczej 

(niefarbowanej) występują w kolorze bardzo ciemnego brązu.

Włosy NoName występują w długościach 30cm, 40cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm. 

Dostępne metody: keratyna, microringi, mini bondes, Tape On, Tape On G-line, Tape On Duo, Clip In, taśmy. 
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Idealne polaczenie
standardowego listka
z imitacja skory glowy
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Włosy NoName na 
6 miesiecznej gwarancji.,



GrzechHAIR

 Włosy NoName są już przerobione pod różne metody i gotowe do założenia. Nie wymagają więc 

przed zakupem żadnej dodatkowej obróbki.

 Jednak włosy NoName pod metodę Clip In można modyfikować jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Zestawy mają określoną ilość taśm i są sprzedawane zwykle po ok 100/120 gram co z reguły wystarcza do 

naturalnego przedłużenia włosów. Jednak jeśli ktoś ma bardzo gęste włosy lub chce po przedłużeniu mieć 

dużą objętość, może dokupić wielokrotność 50 gram włosów na samej taśmie bez klipsów. Taką taśmę 

możemy podzielić na dowolne odcinki i doszyć do taśm zestawu. Można doszyć nawet kilka taśm jedna pod 

drugą.

 Istnieje także możliwość wykonania zupełnie indywidualnego zestawu z włosów wszytych na 

taśmę. W takim przypadku dokonuje się zakupu wielokrotności 50 gram  a następnie z klientem ustalamy 

jak wykonać taki zestaw, jakie mają być długości taśm i ile razy taśmy mają być podszyte jedna pod drugą. 

 Jeśli ktoś planuje jedynie zagęścić włosy może kupić 50 gram włosów na taśmie i z niej wykonamy 

dowolnej długości taśmy z klipsami do doczepienia.

grzechhair.com
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Włosy NoName i Słowiańskie

 Włosy pod microringi, keratynę, na taśmie czy Tape On po zdjęciu 

można założyć ponownie. Wykonamy regenerację oraz odnowimy 

końcówkę pasemek przy użyciu mocnej włoskiej lub naszej najlepszej 

firmowej keratyny. W przypadku pasemek włosy stracą do 2 cm na długości 

ale ze względu na ich bardzo dobrą jakość można je bez problemu założyć 

ponownie. Zestaw Tape On po zdjęciu także będzie wymagał regeneracji 

oraz odświeżenia kanapek z klejem. Po takim zabiegu włosy będą również 

gotowe do ponownego założenia.

 Zestawy Clip In z czasem mogą wymagać odświeżenia taśm, 

doszycia klipsów, a same włosy regeneracji. Regenerację we wszystkich 

przypadkach wykonujemy profesjonalnymi kosmetykami, dzięki czemu 

odzyskują blask, witalność i zdrowy wygląd.

 Należy dopilnować aby włosy były zdjęte w sposób 

uporządkowany (zapewni to najmniejszą stratę włosów), pasemka łączymy 

po 20 szt., zestawy Clip In oraz Tape On zabezpieczamy gumką lub opaską 

zaciskową. Na czas transportu należy zapakować włosy tak aby nie były 

narażone na poplątanie.

 Zabiegi regeneracji wykonywane przez nas w przeciągu 6 

miesięcy od zakupu są warunkiem utrzymania gwarancji. Dzięki temu 

mamy pewność, że łączenia zostały odświeżone w prawidłowy sposób a 

włosy w wyniku nieprawidłowego przerobienia nie straciły na jakości. Po 

takim zabiegu włosy zostaną odesłane odżywione, nawilżone, pachnące i 

gotowe do założenia.

 Po czasie obowiązywania gwarancji, w dowolnym momencie 

można je również odesłać do nas na taki zabieg. Regeneracja jest 

odpłatna, aktualny cennik można znaleźć na naszej stronie internetowej 

grzechhair.com. 

Należy dopilnować aby włosy były zdjęte w sposób uporządkowany (zapewni to 
najmniejszą stratę włosów), pasemka należy połączyć po 20szt. 
W przypadku nieuporządkowanych włosów doliczamy dopłatę.  

Włosy należy zabezpieczyć przed plątaniem na czas transportu zawijając je np. 
w czysty papierowy ręcznik.

Regenerację 
we wszystkich 
przypadkach 
wykonujemy 
profesjonalnymi 
kosmetykami, dzięki 
czemu odzyskują blask, 
witalność i zdrowy 
wygląd.
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Włosy 
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Włosy Event nie są na gwarancji.
Jest to produkt najniższej jakości 
w zamian za atrakcyjna cenę.

Dla kogo przeznaczone są włosy Event?

To idealna opcja dla Pań które dopiero zaczynają przygodę z włosami i chcą sprawdzić jak się z tym czują. Panie 

najczęściej wybierają ten rodzaj  włosów do wykorzystania na różne okazje (śluby, wesela, imprezy). Dobrze 

sprawdzają się także na pokazach czy sesjach zdjęciowych. Produkt został specjalnie stworzony na potrzeby osób 

którym zależało na atrakcyjnej cenie, jest to najsłabsza jakość włosów w naszej firmie. 

Czym się charakteryzują włosy Event?

Są to włosy naturalne, importowane. Pokryte silikonem, po umyciu nabierają objętości i może występować 

podplątywanie. Ze względu na niską żywotnośc i atrakcyjną cenę, są to włosy wykorzystywane najczęściej na 

szczególne okazje a nie do noszenia na co dzień.  Włosy europejskie są poddane koloryzacji. Są to włosy proste, 

z łatwością poddające się zabiegom stylizacyjnym, przerobione pod różne metody i gotowe do założenia. 

Dostępne w regularnej sprzedazy.

W jakich kolorach występują włosy Event?

Występują w szerokiej palecie kolorów, od jasnych blondów, przez brązy aż do czerni.

Włosy Event występują w długościach 40cm, 50cm. 

Dostępne metody: keratyna, microringi, Tape On, Clip In, kitek. 



Włosy 

Włosy Słowiańskie
Włosy Słowiańskie, ścięte z 

jednej głowy występują w 
unikalnych kitkach. Każdy ma 
inną wagę strukturę, długość i 

kolor. To produkt dla najbardziej 
wymagających klientów. Po 

dopasowaniu kitka do struktury 
włosów klientki możemy go 

odpłatnie przerobić pod dowolną 
metodę oraz dopasować 

kolorystycznie do włosów klientki.

Jeżeli jeden kitek to za mało, 
można połączyć kitki o takiej 

samej strukturze. Nie ma 
możliwości zamówienia kitka, 

nigdy nie wiadomo jakie włosy 
uda nam się skupić.

NoName Tape On

NoName Clip In

NoName keratyna

NoName microringi

NoName taśma

30cm 40cm 50cm 60cm 70cm

Włosy Noname

NoName #virgin Tape On

NoName #virgin Clip In

NoName #virgin keratyna

NoName #virgin microringi

NoName #virgin taśma

30cm 40cm 50cm 60cm 70cm

Event Tape On

Event Clip In

Event keratyna

Event microringi

30cm 40cm 50cm 60cm 70cm

Włosy Noname niefarbowane

Włosy Event



Nasze wspaniałe 

Moja przygodę z GrzechHair 
rozpoczęłam z początkiem firmy. 
Pamiętam moje pierwsze włosy jak dziś!
Od tego czasu niezmiennie jestem 
klientką GrzechHair. Nigdy kolor nie był 
problemem a nosiłam już przeróżne! 
Długość też była wedle mojego życzenia. 
Niejednokrotnie owe włosy poddawałam 
różnym ekstremalnym zabiegom.
Jakość zawsze była taka jak 
oczekiwałam. Te włosy zmieniły w moim 
życiu wiele, gdyż niejednokrotnie dzięki 
nim czułam się atrakcyjną kobietą a 
uwierzcie mi, że nie ma chyba bardziej  
zakompleksionej klientki i kobiety jak Ja.
Dziękuję GrzechHair za to że, czy zakręcę 
loka czy zrobię koka czy wyprostuje tego 
fajnego włosa, czuje się pewniejsza, 
ładniejsza i atrakcyjniejsza. Zostanę z 
Wami tak długo jak Wy będziecie.

M.

„Włosy GrzechHair noszę już 

kilka lat. Jestem z nich 

zadowolona bo pięknie 

uzupełniają braki w moich 

naturalnych włosach  ;) 

Szczerze polecam każdej 

kobiecie która chciałby mieć 

długie lub gęste włosy.”

@wiola_radzanowska
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„Zostane z Wami tak 
długo jak Wy bedziecie.”

,

,



To było ponad 3 lata temu ... podjechałam do 

Gdyni po zamówione kuleczki keratyny dla 

pewnej Pani... weszłam do salonu i zakochałam 

się od pierwszego spojrzenia.. pomyślałam 

muszę mieć takie włosy!! No po prostu muszę.. 

spojrzałam na siebie w lustrze ... i ? Zaczęłam 

działać! Trafiłam na fantastyczną stylistkę! 

Kobieta z wiedzą i sporym doświadczeniem 

dobrała mi włosy NoName, te użytkowałam 

prawie 2 lata! Nosiły się znakomicie, jakość ich 

była bez zarzutu! Ale, że apatyt rośnie w miarę 

jedzenia to zdecydowałam się pójść krok dalej! 

Ponownie skorzystałam z doświadczenia tej 

Pani i zakupiłam włosy Słowiańskie! Bajeczne! 

Mięciutkie, lśniące i wspaniale układające się! Te 

włosy były strzałem w 10! Wygląd, prezencję 

oraz pewność siebie wywindowały ponad 

niebiosa a marzenie o cudownych włosach się 

spełniło.. z osóbki ze spalonymi włosami przez 

fryzjera stałam się księżniczką, jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki! Polecam z 

całego serducha!

Ola
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Nasze wspaniałe 

„...stałam sie ksiezniczka, jak 
za dotknieciem czarodziejskiej rózdzki!” 

, , ,

,

.
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Jako stała klientka zawsze jestem zadowolona z 

jakości włosków. Przedłużam już dwa lata i 

dzięki metodzie kanapkowej moje włoski się nie 

niszczą, a włosy które przedłużam pięknie się 

wtapiają i nie widać różnicy. Mało kto zauważa, 

że są przedłużane.

Panie, które zawsze mi doradzają, są pełne 

profesjonalizmu, zawsze pomogą i nigdy nie 

zawiodą.

To najlepsze miejsce gdzie mogłam trafić, jeśli 

chodzi o włoski. To wam zawdzięczam piękny 

wygląd moich włosów, one dają mi większą 

pewność siebie.

Życzę każdej kobiecie aby była tak zadowolona 

z waszych usług, jak ja. Jeszcze raz dziękuję.

Natalia Atłas, modelka

Moja historia z GrzechHair -zaczęła się od marca 2019 . Choruje na 
bardzo ciężka chorobę Toczeń i niestety przez tą chorobę i stres 
wypadły mi włosy. Nosiłam przez pół roku perukę, lecz po niej 
odparzała się skóra głowy, nie odrastały mi włosy. Zaczęłam 
myśleć nad doczepianiem włosów i szukać w kilku sklepach z 
włosami, lecz wszyscy mi odmawiali pomocy. W końcu trafiłam do 
sklepu GrzechHair w którym wybrali mi włosy Słowiańskie, które 
nadal są w świetnej kondycji. Dzięki GrzechHair odzyskałam 
kobiecość i radość z życia. Cieszę się, że jestem klientką tej firmy i 
gorąco ich polecam.  

Ewa



Najlepsza firma w życiu! Nigdy nie trafiłam 

do piękniejszego miejsca i tak pełnego 

profesjonalizmu! Byłam nie raz i zawsze 

czułam się jak królowa. Obsługa na 

najwyższym poziomie, podobnie jak włosy! 

Do dziś marze by nałożyć je na nowo i 

jestem pewna, że to spełnię. Włosy 

gatunkowo najlepsze z jakimi się 

dotychczas spotkałam. Zawsze służyły mi 

długie miesiące i nie było żadnych 

problemów. Życzę wszystkim by trafili w 

ręce Państwa, ponieważ każdy, mogę 

ręczyć, będzie zadowolony i będzie chciał 

tam wracać. Jesteście najlepsi i n
igdy w to 

nie wątpcie.
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Jestem klientką GrzechHair z przerwami 
prawie trzy lata.Pierwsze przedłużenie 
włosów to pomysł tuż przed ślubem. Dzięki rewelacyjnej jakości i bardzo naturalnemu wyglądowi po założeniu 

(metoda kreatynowa) nikt z bliskich mi 
osób nie pomyślał, że mam przedłużane 
włosy. Ja za to w tym wyjątkowym dniu 
czułam się na J.Lo albo Carrie z SATC. 
Włosy dodały mi pewności siebie. Poczulam się wyjątkowo i super kobieco. 
Najważniesze, że po ich ściągnięciu moje 
naturalne włosy nie były ani osłabione 
ani zniszczone. Obecnie już prawie rok 
znowu mam przedłużane włosy a ostatnio zastanawiałam się nad tzw.”kanapkami”. Pozdrawiam serdecznie i zawsze miło mi spotkać się 

z Wami w Orłowie.

Agnieszka

Nasze wspaniałe 

„Jestescie najlepsi 
i nigdy w to nie watpcie.”,

,



Jestem klientką GrzechHair od 2 lat. Wcześniej interesowałam się 

tematem zagęszczania włosów, ale przestraszona opiniami o 

negatywnym wpływie doczepiania na kondycję własnych włosów 

rezygnowałam. Dopiero w GrzechHair przekonali mnie do tego, że jest 

to dobra decyzja - głównie dzięki ich ogromnej wiedzy na temat 

doczepiania włosów, jakości, doboru oraz bardzo profesjonalnego i 

indywidualnego podejścia do klienta. Warto też powiedzieć kilka słów 

o efekcie po zagęszczeniu i przedłużeniu włosów. Nigdy nie miałam 

problemów z pewnością siebie, ale dopiero po podjęciu tej decyzji 

zrozumiałam jak wiele w codziennym życiu zmienia wygląd twarzy, na 

który niewątpliwy wpływ ma oczywiście objętość oraz super jakość 

włosów. Jestem wierną klientką, bo wiem, że w GrzechHair pracują 

specjaliści, a dzięki temu mogę im w 100% zaufać.

Agata

„...zrozumiałam jak wiele w codziennym 
zyciu zmienia wyglad twarzy, 

na który niewatpliwy wpływ ma 
oczywiscie objetosć oraz super jakosć włosów.”
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Nasze wspaniałe 

.

,

Paulina Pospieszna, modelka, 

nosi włosy Słowiańskie 2 rok



MOCOWANIE PASEMEK

MICRORINGI- zaciskane na raz lub na płasko, pełna gama kolorystyczna.

NANORINGI- małe, praktycznie niewidoczne, pełna gama kolorystyczna.

TULEJKI- cieńsze od microringów, zakładane na „książkeczkę” dwa razy zaciskane, pełna gama kolorystyczna.

KERATYNA- służy do założenia włosów lub regeneracji pasemek

FIRMOWA GRZECHAHAIR

GrzechHair Pure- najczystsza i najmocniejsza z keratyn, granulki

GrzechHair Heat- siła keratyny włoskiej, nie przegrzewa się (nie żółknie), granulki

GrzechHair Brown- siła keratyny włoskiej, w kolorze brazowym, granulki

GrzechHair Black- siła keratyny włoskiej, w kolorze czarnym, granulki

TRADYCYJNA

Włoska- bardzo mocna keratyna, przeźroczysta, granulki i łuski

Mniej trwała keratyna- miodowa, czarna, brązowa, biała, występuje w wielu postaciach, granulki, 

łuski, pałki, krople.

microringi

- z silikonem

- bez silikonu

nanoringi

- z silikonem

- bez silikonu

tulejki

- z silikonem

- bez silikonu

tulejki termokurczliwe

- czarne

- przeźroczyste

Keratyna firmowa GrzechHair i włoska w granulkach sprzedawana jest w paczkach po 10 

gram. Opakowanie starcza na wykonanie ok. 50-80 pasemek. Aby wykonać końcówkę pod 

microringi potrzeba ok. 5 granulek. Do wykonania zakończenia pod keratynę lub 

ultradźwięki potrzeba ok.  10 granulek.

ZGRZEWARKI

Zgrzewarka z krótkimi końcami, ze stałą lub regulowana temperaturą, różne kolory

Zgrzewarka z płaskimi końcami, ze stałą regulowaną temperaturą i LCD, różne kolory

Posiadamy bardzo szeroki asortyment akcesoriów: ochraniacze na palce, separatory, spinki, 

podkłady/szablony, szydełka, cążki do zaciskania.

Akcesoria do przedłużania 



TAPE ON- mocowanie do metody kanapkowej

GOTOWE LISTKI- wymiary gotowych pasków to 4 cm

Błyszczące

Listki Ultra Hold Double-Sided- najmocniejsze, 

błyszczące dwustronne, lepkie, bardzo elastyczne jeden 

listek starcza na 6 kanapek, trwałość 4-6 tygodni i więcej

Matowe

Listki Beauties by G- najmocniejsze, matowe, bardzo elastyczne, extra cienkie, 

jeden listek starcza na 6 kanapek, trwałość 4-10 tygodni

Listki No Shine Double-Sided- bardzo mocne, matowe dwustronne (tylko z takich 

utworzymy kanapkę), jeden listek starcza na 6 kanapek, do skóry wrażliwej, trwałość 6-7 

tygodni

Listki Natural Hold- mocne, matowe jednostronne, idealne do stworzenia jednego 

pojedyńczego Tape’a, „do zamknięcia”, mniej elastyczne, trwałość 4-6 tygodni, 

TAŚMA- w sprzedaży również rolka na metry. Idealna dla osób które samodzielnie chcą 

pociąć na odpowiednie długości. Mozna również zakupić całą rolkę o długości 5 

metrów (plus 0,5 m gratis)

Taśma Ultra Hold- najmocniejsza taśma, błyszcząca, lepka, bardzo elastyczna, 

trwałość 4-6 tygodni i więcej.

Taśma No Shine- bardzo mocna taśma, matowa, elastyczna, do skóry wrażliwej, 

trwałość 6-7 tygodni.

REMOVERY

Beauties by G- extra skuteczny, na bazie alkoholu. Rozpuszcza 

twardą, włoską keratynę oraz firmową keratynę GrzechHair! 

Doskonały do ściągania Tape On. 

C22 Solvent- na bazie olejków do ściągania Tape On, przedłużeń 

keratynowych (keratyna miękka). Łagodny dla skóry, o delikatnym 

cytrusowym zapachu.

Lace Relase- super mocny, na bazie alkoholu, przeznaczony 

przede wszystkim do ściągania Tape On i przedłużeń 

keratynowych. 

CĄŻKI 

Różnego rodzaju, wielkości i kolorach.

W przypadku keratyny miękkiej zgrzewy wystarczy jedynie spryskać i ściągnąć, 

natomiast jesli chodzi o keratyna twardą, zgrzewy należy rozgnieść, spryskać i 

ponownie rozgnieść.

Akcesoria do przedłużania 



Od ponad 10 lat włosy GrzechHair są dostępne dla klientów detalicznych oraz 

salonów fryzjerskich. Linia włosów NoName stała się naszym bestsellerem! 

Jeśli chcesz jako salon pracować na włosach NoName, zgłoś się do nas, 

wyślemy na adres salonu bezpłatną ofertę współpracy.

NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczenie najwyższej jakości produktów oraz profesjonalne 

doradztwo, tak aby włosy naszych klientów doczepiane, ale także ich własne bez 

względu na strukturę czy kolor zawsze zachwycały swoim pięknem.

NASZA WIZJA

Chcemy aby kobiety za naszym pośrednictwem pokochały swoje włosy. 

Będziemy pracować nad tym aby otrzymały produkty i wiedzę która pozwoli im 

je w prawidłowy sposób pielęgnować tak aby stały się prawdziwą ozdobą.

Chcemy aby nasi pracownicy a także partnerzy mieli dostęp do najwyższej 

jakości produktów oraz do wiedzy jak z nich korzystać. Będziemy szkolić 

stylistów doczepiających włosy tak aby zyskali wiedzę która pozwoli im uzyskać 

nie tylko piękny efekt ale także da wiedzę jak je właściwie pielęgnować. Chcemy 

aby zabiegi doczepiania włosów wykonywane były na najwyższym poziomie, ze 

starannością i dbałością o dobro klienta.

dla salonów

fryzjerskich



Odwiedz nasz sklep internetowy!,

Salony które z nami 

współpracują moga 

zamówić plakat do 

salonu za 1 grosz!



listki 3 cm
standardowe oraz 
z imitacją skóry głowy

oryginalne pasemka 
z wytłoczonym sercem

Hello!
Masz salon fryzjerski?

Poznaj nową markę GrzechHair!

Włosy Beauties by G to profesjonalna marka włosów jedynie 
dla salonów fryzjerskich! Dla tych którzy wymagają 
najwyższej jakości!

*naturalne włosy, z zachowaną pełną łuską, gęste końce 
*cieńsze i delikatniejsze niż włosy NoName
*Tape on w wersji  standardowej oraz z imitacją skóry głowy, 
listki 3 cm
*pasemka pod keratynę, zgrzewy są niewielkie 0,5 na 0,5 cm

beautiesbyg.com



2 lata
żywotności
przy prawidłowej

pielęganacji

Chcesz założyć włosy 
Beauties by G? 
Zapytaj który salon 
współpracuje z nami 
w Twoim mieście.

Jesteś właścicielem 
salonu fryzjerskiego?
Aby uzyskać dostęp
do marki Beauties by G, 
zarejestruj się 
w naszym systemie.

napisz już dziś:
marketing@beautiesbyg.com
lub zadzwoń:
735 916 583

@modrzejewskacademy

@royalhairacademy

@witkowskidamian.hair

beautiesbyg.com



SKLEP STACJONARNY GDYNIA

ul. Przebendowskich 49a 

81-526 Gdynia Orłowo

pon.-pt. 9:00-17:00

sob. 10:00-14:00

tel  668-721-852

e-mail: zamowienia@grzechhair.com

SKLEP STACJONARNY GDAŃSK

ul. Podwale Staromiejskie 109/112

80-001 Gdańsk

pon.-pt. 9:00-17:00

sob. 10:00-14:00

tel  538-531-541

e-mail: gdansk@grzechhair.com

SKLEP STACJONARNY WARSZAWA

ul. Piękna 24/26a lokal LU3

00-549 Warszawa 

pon.-pt. 9:00-17:00

sob. 10:00-14:00

tel: 600-166-680

e-mail: warszawa@grzechhair.com

Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz świetnej jakości 

produkty. Zachęcamy do współpracy.
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