
Перукар І класу 

Н.Е. № 8 Сучасні техніки фарбування волосся: брондирування; шатуш 

ПЛАН 
- знати сучасні техніки фарбування волосся:брондування; шатуш; 

- пояснювати, які засоби  по догляду за волоссям після фарбування доцільно та  необхідно використовувати; 

- характеризувати  вимоги до якості засобів для догляду за волоссям; 

 Брондирування – (brown + blond) це мелірування і насичене колорування волосся, із 

застосуванням різних технологій фарбування, завдяки яким досягається м’який перелив 

кольорів. 

https://youtu.be/KvElf8J4M0I 

Існує чотири види брондирования: 

1. Класичне брондирування в кавово-шоколадній гамі. Дуже красиво виглядає 

брондирування мідно-каштанової, шоколадно-коричневої, кавовій і натурально русої 

гамі; 

2. Класичне брондирування в світлій гаммі. Дуже красиво виглядає брондирування волосся 

в бежевих, медових, бурштинових, горіхових, світло-каштанових, кавових, пшеничних і 

перлинних відтінках; 

3. Зональне брондирування волосся. Дуже красиво виглядає, якщо верхню частину волосся 

пофарбувати в палітру світлих тонів, а нижню пофарбувати в шоколадний, натурально 

русявий і коричневий колір; 

4. Брондирування волосся з застосуванням ефекту Ombre Hair Color. Створюється плавний 

перехід від більш темного відтінку до більш світлого відтінку. Як правило, у коренів 

використовують відтінки каштанового, кавової, шоколадної і натурально русою гами. 

https://youtu.be/BkhM18GhGGg 

 

ПЕРЕВАГИ ТЕХНІКИ ШАТУШ 

Багато жінок віддають перевагу техніці Шатуш з тієї причини, що після проведення 

фарбування створюється природний образ. Досягається плавний перехід відтінків і 

ефект вигоряння волосся на сонці. Так як в моді натуральний макіяж і колір волосся, 

то техніка Шатуш відповідає останнім тенденціям. Крім того, в результаті процедури 

локони будуть грати різними відтінками на світлі, чого не можна домогтися при 

фарбуванні в один тон. 

Крім цього Шатуш не потребує частої корекції, так як зміна тону здійснюється з 

середини довжини волосся. Відрослі локони не будуть кидатися в очі, як при 

стандартному фарбуванні. 

Дана техніка фарбування має на увазі подвійний підхід: з начосом і без нього.  

Перший спосіб полягає в наступному: 

відокремити один від 

одного. Кожна з них повинна бути не більше 2 см в товщину. 

ься окремий локон і начісується  швидкими рухами від низу до 

верху. Потім легкими мазками наноситься фарбуючий склад. Фарбування 

здійснюється тільки в місці начосу. 

https://youtu.be/KvElf8J4M0I
https://youtu.be/BkhM18GhGGg


-якої іншої матеріал для посилення ефекту. 

Фарбування відбувається на повітрі протягом 10-30 хвилин. Час витримки залежить 

від того, наскільки сильно необхідно освітлити пасма. 

ситься свій тонуючий склад. 

 

Даний спосіб частіше застосовують на середні і короткі пасма. 

https://youtu.be/3A2jo9e1DzA 

Інша технологія, при якій не здійснюється начісування, полягає в наступному: 

була близька по відтінку до натуральних волоссю. 

альцями. Маніпуляція 

вимагає високого професіоналізму. При цьому фахівець бере невеликі пасма і завдає 

рух   м'якими, але швидкими рухами. 

змивають і укладають волосся за допомогою фена та інших пристосувань. Однак 

відразу ж після фарбування не рекомендується користуватися плойкою. 

Другий спосіб фарбування по техніці Шатуш може виконувати тільки досвідчений 

майстер. Даний підхід застосуємо в основному до довгого волосся. Самостійно 

вдаватися до такої методики не рекомендується. 

https://youtu.be/biTSWFuoK6Q 

       
 

ДО І ПІСЛЯ ФАРБУВАННЯ ШАТУШЬ НА РІЗНИХ ВОЛОССІ 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3A2jo9e1DzA
https://youtu.be/biTSWFuoK6Q


ТЕМНІ І ЧОРНЕ 

ВОЛОССЯ 

Брюнеткам не варто 

прагнути до 

контрасту і робити 

занадто світлі пасма. 

Для темних і чорних 

волосся 

рекомендуються 

відтінки не з лінії 

блонд, а більш 

нейтральні: 

 каштановий; 

 шоколадний; 

 карамельний; 

 мідний; 

 темний попелястий. 

Вибір тону залежить від кольоротипа зовнішності. Холодне поєднується з холодним, тепле 

- з теплим. 

 

РУСЯВИЙ ШАТУШ 

Для шатенок цей вид фарбування підходить ідеально. Русяве волосся найбільше схильні до 

природного вигоряння на сонці. Ефект від фарбування, як правило, виправдовує всі очікування. 

Для відтінку підходять - бежевий, попелястий, перлистий, золотистий, медовий. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ШАТУШ НА СВІТЛІ ЛОКОНИ 

Блондинкам не варто очікувати разючих змін, але зачіска знайде додатковий блиск, обсяг, 

динамічність. Важливо виконати не освітлення, а саме фарбування. 

 
 

РУДЕ ВОЛОССЯ 

Руді пасма слабо схильні до вигоряння, і знайти відповідний відтінок-компаньйон досить 

складно.  

 


