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 Голову миють не тільки з гігієнічною метою. Іноді
цього вимагає технологія наступної обробки волосся, 
наприклад, перед проведенням хімічної завивки, 
перед укладанням волосся холодним способом.

 Перед миттям необхідно ретельно вимити раковину, 
«крило», підготувати рідке мило, серветки, рушник.

 Волосся відвідувача необхідно попередньо розчесати. 
Не слід застосовувати гребінця з гострими зубцями, 
так як вони можуть викликати роздратування і 
пошкодити шкіру голови.

 Коротке волосся розчісують, починаючи від їх кореня. 
При розчісуванні довгого волосся відділяють пасмо і, 
захопивши її рукою, починають розчісувати волосся з 
кінців, поступово переходячи до розчісування по всій
довжині. Гребінець розплутує довге волосся і 
механічно їх очищає.



 Попередньо плечі відвідувача покривають пеньюаром 
і поверх кладуть рушник, голову нахиляють назад над 
спеціальною чашею, з якої вода відразу зливається в 
раковину. У перукарнях, де гаряча вода підведена до 
робочих місць, користуються, гнучким шлангом, а там, 
де це пристосування відсутня, - глечиком. Не можна
для миття голови використовувати таз, так як 
дезінфекція його в умовах перукарні після
обслуговування кожного відвідувача скрутна.



 Рекомендується застосовувати м'яку воду, так, як в 
жорсткій мило погано милиться, солі осідають на 
волоссі, надаючи їм сірий колір. Жорсткість води 
залежить від вмісту в ній мінеральних солей. Тому 
водопровідну воду необхідно пом'якшити. Найбільша
жорсткість у морської води. Не рекомендується мити
голову колодязної водою, також володіє значною
жорсткістю.



 Температура води для миття голови повинна бути не 
більше 35-40 ° С. При використанні більш гарячої води 
можна обпекти шкіру голови, і мило в такій воді не 
піниться, а заварюється. Вода більш низької
температури погано промиває волосся.

 Для миття голови користуються тільки рідким милом. 
Застосовувати кусковое мило не дозволяється, оскільки
мікроби, що знаходяться на волоссі одного відвідувача, 
разом з милом; можуть бути перенесені на волосся
інших.



 Принцип дії мила полягає в тому, що при 
розчиненні у воді воно розщеплюється на їдку луг і 
кисле мило, збита піна якого відмінно змочує, 
емульгує жир, утримуючи в собі різні забруднення. 
Їдкий луг певною мірою шкідлива для шкіри і 
волосся, незважаючи на її невелику кількість. У 
зв'язку з цим не рекомендується застосовувати для 
миття голови господарське мило, так як воно
містить до 3% вільного лугу.

 Для миття жирного волосся можна вживати
дегтярное мило (за згодою відвідувача). Жирне
волосся треба мити не рідше одного разу на 
тиждень, сухі - один раз на 10-12 днів. Волосся
треба ретельно промивати для видалення залишків
мила. Миють голову обережно круговими рухами
пальців, щоб не подряпати шкіру голови нігтями, 
так як навіть незначна подряпина дає можливість
бактеріям потрапити в організм і викликати різні
захворювання.



 Після миття волосся ретельно обполіскують водою, 
протирають чистим, що не було у використанні
рушником. Рекомендується рушник перед вживанням
злегка підігріти. Для підсушування волосся можна
користуватися феном. При сухій шкірі не 
рекомендується користуватися гарячим феном. У цьому
випадку апарат включають на подачу теплого повітря. 
Доцільно сухе волосся після просушування феном 
злегка змастити олією. При цьому усувається сухість
шкіри голови і волосся, шкіра охороняється від
лущення.



 Волосся характеризуються великою здатністю
вбирати вологу. При цьому їх довжина збільшується
на 1-2%, а поперечний, перетин - на 15-20%. 
Залежно від тривалості перебування у вологому
стані і температури води набухання волосся
відбувається більш-менш швидко. При набуханні
значно зменшується міцність волосся. Мокрий
волосся на 60% слабкіше сухого. При вживанні
гарячої води волосся стає дуже слабкими. Тому 
мокре волосся слід розчісувати особливо обережно.




