
Засоби догляду 

за волоссям



Шампуні
Шампу́нь — один з головних і 

найбільш поширених засобів 
для догляду за волоссям. 
Шампунь — це рідка 
лікарська форма, яка 
складається з розчинника 
(вода, екстракти рослинної 
сировини, спирт, гліцерин 
тощо), розчинних лужних 
солей вищих жирних кислот і 
розчинених в ньому або 
змішаних з ним діючих, 
біологічно активних речовин.



Історія винайдення

шампуню

• Шампунь було винайдено в 
1903 році, німецьким 
хіміком Хансом 
Шварцкопфом Він вперше 
виготовив фіалковий 
шампунь з логотипом у 
вигляді чорної голови. 
Порошковий шампунь 
Шварцкопфа став першим 
марочним продуктом в 
області косметики для 
волосся. Асортимент 
шампунів розширився 
досить швидко і налічував 
вже вісім видів: жовтковий, 
ромашковий, кисневий, 
трав'яний, ланоліновий, 
березовий, сірчаний і з 
витяжками рослинних 
смол. 



Бальзам

• Бальзам походить від грецького 
слова balsamon - ароматична 
смола, речовина рослинного 
походження, утворюється при 
пошкодженні кори. Бальзам 
проникає безпосередньо під 
кератинові лусочки волосся, 
заповнюючи пустоти, які там 
утворились, і вирівнює 
поверхню волосини. Бальзам 
діє на волосяну цибулину, 
стимулює ріст волосся і регулює 
роботу сальних залоз.



Кондиціонер 

 Кондиціонер завдяки 
спеціальним домішкам 
забезпечує во-лоссю 
швидке та дозоване 
висихання, не 
віднімаючи необхідну 
йому вологу, а також 
знімає статичну 
електрику завдяки 
катіоно-активним ПАР 



Чим відрізняється бальзам від 

кондиціонера???
• Основну відмінність між 

бальзамом і кондиціонером 
можна сформулювати так: дія 
бальзаму спрямована в першу 
чергу на шкіру і є лікувально-
профілактичною, а дія 
кондиціонера - на волосся і 
надає волоссю додаткові 
властивості – м`якість, 
шовковистість, захищає від 
ултрафіолетових променів. 
Зараз в кондиціонерах і 
бальзамах використовуються 
кремоподібні основи і 
відмінності між кондиціонерами 
і бальзамами практично зникли.



Ополіскувач
• Не існує універсальних 

ополіскувачів для волосся, 
кожен з них створений з 
урахуванням особливостей 
різного типу волосся і має 
вирішувати певні 
проблеми. Опопліскувач 
полегшує розчісування 
волосся, по-криваючи їх 
захисною плівкою. 
Рослинні естракти, які 
містяться в ополіскувачах, 
тонізують волосся та шкіру 
голови, збагачуючи їх 
вітамінами 



Лак 

Лак для волосся - спрей, який 

використовується для створення і 

збереження зачіски. Перший лак для 

волосся представляв собою етиловий 

спирт з різними смолами, що звичайно 

зберігало зачіску на достатньо довгий 

термін, але ціною цього міг бути свербіж 

шкіри голови, сухість волосся. З плином 

часу компаніії виробника змінювали 

склад лаку для волосся, роблячи його 

більш безпечним, - додавали масла 

дерев, тваринні жири, екстракти 

лікувальних трав, смоли. Пізніше в лак 

для волосся стали додавати парфум 

для додання волоссю приємного запаху.



Гель
• Гель – може служити не 

тільки для вкладання 
короткої стрижки і 
створення мокрого ефекту 
але й для моделювання 
різноманітних зачісок. Існує 
багато різновидностей 
гелей назначено для легкої 
або сильної фіксації 
мокрого волосся. 
Природний ефект сильної 
фіксації, наданням блиску, 
кольорів. Гель з бльосками 
не рекомендується для 
тонкого і слабкого волосся.


