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 Колорування волосся сучасними інноваційними методами:  

омбре, сомбре, мармурове, брондування, шатуш, лекало, Air Touch, 

мікроколоруровання 

ПЛАН 
- характеризувати сучасні техніки колорування: омбре, сомбре, мармурове, брондування, шатуш, лекало, 

Air Touch, мікроколоруровання 

- схематично замальовувати сучасні техніки колорування: омбре, сомбре, мармурове, брондування, шатуш, 

лекало, Air Touch, мікроколоруровання 

- розрізняти та поєднувати сучасні техніки колорування: омбре, сомбре, мармурове, брондування, шатуш, 

лекало, Air Touch, мікроколоруровання. 

https://youtu.be/fB3EII2MQDU            РАСТЯЖКА ЦВЕТА 
https://youtu.be/FhLUqYlwBzE              вся правда о сложных техниках 

окрашивания – РЕКОМЕНДУЮ!!! 
          

https://youtu.be/yhTJLgBDtvI 

https://youtu.be/k8-R500W3zA 

https://youtu.be/rUFzO4tnz7w 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ВІДЕО УРОКАМИ ПО ТЕХНІКАМ ФАРБУВАННЯ 
 

ОМБРЕ та СОМБРЕ - сучасні тренди у сфері фарбування 

волосся. Техніки ці трохи схожі не тільки за 

назвою, а й за специфікою нанесення фарби, 

тому їх нерідко плутають. Але при 

фарбуванні сомбре перехід кольору 

виходить більш плавним за рахунок 

використання не одного, а декількох 

близьких відтінків. Крім того, градація 

кольору відбувається як по вертикалі, так і 

по горизонталі. Даний вид фарбування 

відмінно підійде тим представницям 

прекрасної статі, які хочуть трохи 

висвітлити волосся, але не мають часу і можливості підфарбовувати коріння кожні три 

тижні. 

 

BABYLIGHTS АБО МІКРОКОЛОРУВАННЯ 

ВОЛОССЯ 

Злегка змінити імідж, не змінюючи при цьому основного 

кольору волосся, допоможе модна техніка - "сонячні 

зайчики" або "Babylights". Вона полягає в частковому 

освітленні окремих пасом, розташованих ближче до 

кінчиків, і створює ілюзію злегка вигорілого на сонці 

https://youtu.be/fB3EII2MQDU
https://youtu.be/FhLUqYlwBzE
https://youtu.be/yhTJLgBDtvI
https://youtu.be/k8-R500W3zA
https://youtu.be/rUFzO4tnz7w


волосся, як часто буває у маленьких непосид, які багато часу проводять на свіжому 

повітрі. Особливо ефектно "сонячні зайчики" виглядають на світло-каштанових і русявих 

пасмах.  

 

 

ШАТУШ 

Ще один спосіб зробити волосся "вигорілим" на вигляд. 

Особливістю даної техніки є використання при фарбуванні 

двох близьких відтінків, які, власне, і дають в результаті 

максимально природне освітлення. Наступного року будуть 

актуальні два різновиди Шатуш: 

    мелірування пасм по всьому об'єму зачіски 

освітлення тільки кінчиків волосся 

 

БРОНДУВАННЯ  

Брондування – схоже на мелірування в тепло-коричневих 

відтінках. Це вид фарбування окремо вибраних пасм. Для 

тонування вибирається колір на кілька відтінків світліший, ніж 

натуральний. Способи забарвлення волосся, які використовують 

при брондуванні,бувають двох видів: 

 Фарбування по всій довжині пасма одним відтінком 

 Двофазна фарба, при використанні якої темніший тон 

наноситься від коренів, а світліщий — ближче до кінців. 

Брондування створює ефект волосся, якого "торкнулося" сонце.  

 

 

 

 


