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Išduosiu paslaptį: mano 
močiutė tikrai naudojo 
šį plaukų garbanojimo 
metodą… O jam reikia 

labai nedaug — tik  plaukų 
segtukų ir piršto. Drėgną 

plaukų sruogą susuk ant piršto ir 
gautą “rožytę” susek. Tiesa, jeigu 

plaukus susisuksi prieš miegą, 
nepamiršk galvos aprišti skarele — 

taip garbanos taps dailesnės! 

Spiralinės garbanos Garbanos garbanėlės!
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Šis būdas yra mano pats mėgstamiausias, 

nes plaukai tampa tokie įspūdingi! Tereikia 

tualetinio popieriaus ir… kantrybės! 

Paimk tualetinio popieriaus lapelį ir tvirtai jį susuk į 

vamzdelį. Ant šio vamzdelio susuk labai mažą plaukų 

sruogą ir surišk. Palauk, kol plaukai išdžius, išsuk 

sruogeles ir pamatysi pačius įspūdingiausius plaukus 

savo gyvenime!

Dvigubas afrikietiškas

Didelės bangos

Na, čia jau daug pasakoti 
nereikia... Užtenka susipinti kuo 
daugiau kasyčių, išsimiegoti ir kitą 
dieną džiaugtis tris kartus išaugusiu 
plaukų kiekiu! Jeigu nori, plaukus 

gali iššukuoti, taip jie dar kartą 
padvigubės. Tai bent garbanėlės!

Afrikietiškos garbanos



  

Po vasaros
 atostogų norisi sugrįžti visai kitokia. :) Nusprendžiau tau parodyti net 6 skirtingus plaukų sukimo būdus, kuriuos galėsi bandyti kasdien! :) P. S. Sekmadienį palik

plaukus ilsėtis.

Garbanos garbanėlės!
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Vėjo ir jūros sutaršytas natūralias paplūdimio garbanėlės lengvai gali pasidaryti ir pati.Ir be jūros, ir be vėjo. :) Drėgnus plaukus susuk į plonas virvutes — plaukų sruogą suk į 
vieną pusę, kol ji sutvirtės. Susuktų “makaronų” 

galiukus prisek prie viršugalvio ar sulenkusi perpus 
sutvirtink plaukų gumyte. Palauk, kol išdžius,ir vualia — tu lyg ką tik iš saulėto paplūdimio.

Paplūdimio garbanos

Diiiiiiidelės garbanos 
sukamos naudojant, 

spėk, ką? Ogi kojines! 
Drėgnas plaukų sruogas

susuk ant kojinių ir surišk kojinių galus. Eik miegoti su pilna galva kojinių ir pabusksu pilna galva nuostabių 
garbanų!

Didelės bangos

Nori pasipuošti didelėmis ir puriomis garbanomis? Pasirink kuo didesnius suktukus! Geriausia būtų poroloniniai, tada 
garbanos būna tvarkingesnės. Taigi drėgnus 
plaukus susuk ant tų didelių suktukų ir palik 
išdžiūti. Jei labai skubi, gali pasinaudoti ir 

plaukų džiovintuvu. :) Išdžiūvusias garbanas 
šukuok stambiomis šukomis, kad jos taptų dar puresnės!

Retrogarbanos


