
Засоби догляду за волоссям

• Бальзами, шампуні, ополіскувачі,  

кондиціонери….



Волосся

• Волосся — прекрасний дар 
природи, природна прикраса 
зовнішності. 

• Будь-яку людину можна 
назвати симпатичною, якщо в 
неї гарне волосся і чарівна 
посмішка. Посміхатися ми 
вчимося самостійно. А от 
повернути волоссю 
загублений блиск, 
шовковистість складно, тому 
краще із самого початку 
доглядати за ним правильно.



Живлення волосся

• Волосся ламке, сухе і з кінцями, 
що роздвоюються, має потребу 
в систематичному живленні, 
йому треба повернути 
еластичність і блиск. Тому дуже 
корисно мити голову 
знежиреним кисляком. 
Підігрівають його до 
температури тіла, рясно 
змочують волосся і шкіру 
голови. Покривають голову 
поліетиленовим пакетом, поверх 
для тепла пов'язують рушник чи 
хустку. Через 20—30 хвилин 
удруге змочують волосся 
кисляком, масажують шкіру 
голови. Потім промивають кілька 
разів гарячою водою без мила.



Догляд за волоссям для блондинки

• Ви типова блондинка і хочете 
домогтися рівномірного кольору 
волосся? Якщо ваше волосся 
набуло жовтого відтінку, спробуйте 
Догляд за волоссям для 
блондинкиШампунь Срібло від Loreal, 
який надійно видаляє жовті тони. 
Також можете спробувати 
ополіскувати волосся лимонним 
соком

• Зелений відтінок волосся, який може 
з’явитися після хлорованої води 
басейну, можна видалити, 
ополіскуючи волосся аспірином, 
розчиненим у воді. Необхідно 
намочити волосся цією рідиною, 
злегка масуючи, і залишити на 
волоссі на десять хвилин, а потім 
промити чистою водою

• Дуже ефективний шампунь від 
Гарне Fructies, який надає волоссю 
блиск. Багато шампунів для 
блондинок містять витяжки з 
ромашки і грейпфрута. Шампунь 
Блонд від Schwarzkopf містить 
зволожуючі інгредієнти необхідні для 
догляду за волоссям.



Засоби догляду

• Ці засоби призначені для того, 
щоб відновити функції 
волосяного покриву 

• Позбавлений природного 
захисту, кератин волоса може 
змінити свою структуру на 
молекулярному рівні, внаслідок 
чого волосся січеться і стає 
ламким. Звичайно, не йдеться 
про те, щоб мастити голову 
будь-яким жиром, що тільки 
погіршить ситуацію. 

• Слід уважно підібрати засіб, що 
відповідає вашому типу 
волосся. Дуже сухому волоссю 
корисні будуть масляні 
обгортання, які проводяться за 
півгодини до миття голови. У 
усіх інших випадках добре 
допоможуть спеціальні маски, у 
яких є одно загальна чеснота : їх 
необов'язково довго тримати. 
Намазав - і тут же змив. 



Шампуні
• Шампуні виготовляють для різних 

типів волосся: сухого, нормального, 

жирного, пошкодженого, ламкого та 

ін. Бувають шампуні лікувальні, 

бувають шампуні для підсилення 

кольору волосся, є шампуні, у склад 

яких входить кондиціонер. Тому, у 

першу чергу, необхідно знати до 

якого типу належить ваше волосся. 

У той же час, на тип волосся може 

впливати його хімічна обробка, 

умови перебування людини, 

харчування та ін. Наприклад, 

волосся не можна вважати 

нормальним, якщо воно було 

освітлене, тоноване чи фарбоване. 

Часте використовування фену, 

гаряча завивка, літнє сонце також 

послаблюють волосся.



Реп'яхова олія

• Реп'яхова олія - це 
унікальний комплекс 
природних біологічно 
активних речовин 
(ліпіди, стерини, ефірні і 
жирні олії, мінеральні 
солі, вітаміни, інулін), 
який блокує дію 
ферментів, що 
викликають випадіння 
волосся, сприяє 
покращенню кровообігу і 
живленню коренів 
волосся.



Краса волосся 

• Масаж активізує 
мікроциркуляцію крові, що 
насичує киснем і живить 
волосяні цибулини, а також 
сприяє виведенню шлаків. 

• Масаж слід проводити хоч би 
раз на день перед миттям 
голови. Масажуйте, 
починаючи із скронь до 
верхівки, потім від задньої 
частини шиї до 
трапецієвидних м'язів.

• Виконуючи такі нескладні 
процедури, можна відновити 
природну красу волосся.










