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Нарощування волосся

 Не кожна з нас, на жаль, може 

похвалитися копицею довгого 

густого волосся. І в цьому не 

тільки провина їх владарки. 

Але недаремно ж сучасним 

красуням випало жити в 21 

столітті - нинішні знахідки 

перукарського мистецтва 

зроблять будь-яку дівчину 

довговолосою Есмеральдой!



 Існує декілька технологій 
нарощування волосся. Але їх 
об'єднує єдиний принцип 
нарощування - на відстані 
сантиметра від коріння 
волосся прикріплюють пасма з 
чужого натурального волосся. 
Довжину і колір «нового» 
волосся вибираєш, звичайно, 
ти сама. За рахунок цієї 
трудомісткої і, треба відмітити, 
поки що дорогої процедури, ти 
можеш не тільки створити 
додатковий об'єм волоссю, але 
зробити колорування або 
мелірування. А можна навіть 
наростити кольорові пасма.



 Технологія гарячого нарощування передбачає 
прикріплення пасм за допомогою нагрітої 
смоли. Процедура ця достатньо щадна для 
волосся, смола підбирається оптимальної 
температури. Отже можеш не турбуватися про 
те, що волосся буде посічене або пересушене.

 Ще є технологія, винайдена у Великобританії. Її 
сенс в тому, що нарощування відбувається за 
допомогою пістолета з склеювальним складом. 
До речі склад цей також є смолою, як і при 
гарячому нарощуванні. Зазвичай за англійську 
процедуру нарощується 100-150 пасм 
завдовжки до 70 див.



 До речі, прийми до уваги. Якщо твоє волосся ослаблене, не слід 
«носити» нарощене волосся більше трьох місяців. У іншому 
випадку можеш носити шевелюру до напівроку. Що цікаво, 
англійська процедура нарощування підходить практично всім, і 
дозволяє вибрати пасма найрізноманітніших відтінків. Місця 
«склеювання» майже непомітні. Особливо якщо в салоні 
використовують смолу, яка може бути забарвлена в тон волоссю. 
Англійська технологія дає можливість корекції нарощеного 
волосся. Але є і мінуси. Іноді волосся може вичісуватися, тому 
розчісуватися краще гребенем з широкими зубами. А ще потрібно 
буде приділити увагу засобам по догляду за волоссям -
рекомендуємо дуже м'який бальзам і маску з невеликим змістом 
спирту. 



 Якщо твоє волосся 
ослаблене, краще удатися 
до процедури холодного 
нарощування. Вони менш 
травмують структуру 
волосся. Тобі буде потрібно 
до 200 пасм для створення 
дійсно видимого об'єму.

 Якщо у тебе підвищена 
чутливість волосся, або з 
якої-небудь причини 
сильно випадає волосся, 
тобі варто відмовитися від 
процедури нарощування. 



Все що необхідно знати про 

нарощування волосся

 Довге волосся - це завжди красиво! Воно 
робить жінку чарівною і бажаною. І лише з 
недавнього часу з’явилась можливість додати 
своєму волоссю об’єм і довжину без 
використання париків і шиньйонів. Це можливо 
за допомогою технології нарощування волосся.

 Існують дві основні технології нарощування 
гаряча і холодна , які у свою чергу, діляться на 
підтипи (італійський, англійський метод, 
нарощування на кільцях, нарощування на 
трессах)



Гарячі технології нарощування:

 Один з найестетичніших способів 

нарощування волосся. Пасма кріпляться 

за допомогою розігрітої смоли, 

виготовленої, на основі кератину - білка 

що входить до складу вашого власного 

волосся. Таке волосся можна мити, 

сушити, фарбувати, завивати, укладати 

феном, а також можна відвідувати сауну.





 Італійський метод. На сьогоднішній день, є 
самим довершеним і естетичним методом 
нарощування. Використовуються вже готові 
пасма з прикріпленою до них, заводським 
способом, кератиновою капсулою. Як правило, 
це волосся вже оброблене і пофарбоване. 
Забарвлення підбирається по спеціальній 
палітрі. Нарощування проводиться за 
допомогою спеціального апарату.

 На якому виставляється потрібна температура і 
спеціальними щипцями розігрівається і 
прикріпляється до Вашого волосся капсула. 
Гарантовано, що при цьому Ваше волосся 
абсолютно не страждає. В середньому для 
оптимального результату, необхідно наростити 
100-125 пасм. Гарантія 6 місяців.





 Англійський метод. Відноситься також до 

гарячих технологій. Тільки у відмінності від 

італійського методу, пасма не мають готових 

капсул. Майстер сам складає пасмо з 30-50 

волосин і занурює один кінець в розігріту 

кератинову смолу і сам формує капсулу. В 

середньому, для досягнення оптимального 

результату необхідно 100-150 пасм. Гарантія 3-

4 місяці.



 Холодні технології нарощування

 Нарощування на кільцях. Нарощування 
здійснюється за допомогою маленьких 
затисків (кліпс). Є кліпси різних квітів, що 
робить їх абсолютно непомітними. 
Волосся на кільцях можна сміливо 
фарбувати, займатися спортом, ходити в 
сауну. Для досягнення оптимального 
результату буде потрібно 100-150 пасм. 
Гарантія до 3-4 місяців.

 Нарощування на трессах.

Суть методу полягає в тому, що волосся не 
формується в пасмі, а у вигляді стрічки 
пришиваються до вже заплетених в 
щільні кіски своєму волоссю. Цей метод 
естетично програє попереднім 
технологіям. Корекцію необхідно 
проводити через 2 місяці. Гарантія 2-3 
місяці. 



Як доглядати за нарощеним 

волоссям

 1. Після того, як волосся підібране і закріплене на вашій 
голові, воно в буквальному сенсі стає вашим власним, 
тільки трохи більше делікатним. Краще звертатися з 
ним обережно: не смикати за нього і уникати занадто 
їдких або кислотних продуктів догляду за волоссям. 
Можна накручувати волосся на бігуді, сушити та 
укладати феном, завивати дифузором. 

 2. Шампуні та інші засоби краще вибирати з 
нейтральною формулою, для нормального або жирного 
волосся. Мийте голову легкими рухами вздовж росту 
волосся, завжди у напрямку до кінців, не навпаки. 
Просушуючи волосся рушником, не тріть їх занадто 
сильно, просто злегка промокніть. 



 3. Уникайте нанесення 
засобів для волосся 
(особливо кондиціонерів) 
на місця з'єднання - вони 
можуть послабити 
скріплення і дозволити 
нарощеним локонами 
зісковзнути. Наносити всі 
ці засоби слід, 
відступивши від кореня 
волосся на 2-3 см і далі по 
всій довжині. 

 4. Розчісуйте волосся 
обережно, гарною щіткою, 
краще м'якою, з 
натуральною щетиною. 

 5. Під час сну чи занять 
спортом забирайте 
волосся в хвіст або нетугу 
косу.


