
Перукар  І  клас 

НЕ № 15-16 Фарбування сивини спеціальними барвниками 

План 

- знати фарбування сивини спеціальними барвниками, використовуючи предпігментацію 

(репігментацію), мордансаж; 

- користуватися  знаннями, що до знебарвлення волосся сучасними способами; 

- пояснювати вимоги охорони праці під час фарбування волосся, норми витрат матеріалів, що 

застосовуються під час фарбування волосся; 

-  розраховувати   кошторис  на фарбування волосся. 

 

https://youtu.be/4JP6f_x21Cs Выбираем краску для седых волос 

   https://youtu.be/_fj4UU0f31I 100% окрашивание седины. Как закрасить седину. APG Academy 

   https://youtu.be/xrsI5XOhwWo КАК ЗАКРАСИТЬ СЕДИНУ. 4 МЕТОДА ОКРАШИВАНИЯ 

СЕДИНЫ 

https://youtu.be/KOe-gQzSlvM Можно ли любым красителем закрасить седину, как 

красители работают с седыми волосами 

Сиве волосся - це волосся позбавлені фарбувального пігменту (меланіну). В сивому 

волосі замість пігменту переважає велика кількість повітряних бульбашок (молекул 

кисню). 

Саме через це вони важко фарбуванню піддаються. 

РЕПІГМЕНТАЦІЯ ВОЛОССЯ  

Репігментацією  називають спеціальну косметологічну процедуру, суть якої полягає в 

насиченні волосся  пігментом, близьким до натурального. Ця техніка використовується 

в тому випадку, коли пасма з певних причин втратили свій  природний  барвник. В 

результаті проведення процедури волосся знову набувають свій природний колір більш 

темного або більш теплого тону. Іноді можна зустріти й іншу назву процедури - 

ПРЕДПІГМЕНТАЦІЯ, це одна і та ж техніка. У посібниках і методички з 

перукарського мистецтва немає єдиної термінології, в зв`язку з чим і виникають 

подвійні найменування.  

Розглянемо приклад, коли на голові від 70% до 100% жорсткої сивини. 

Спочатку нам необхідно виконати попереднє розпушення, що б полегшити 

проникнення барвника в волосся. 

1 етап: 

Для цього на сиві сухе волосся наносимо 3% або 6% окислювач в чистому вигляді і 

витримуємо 10 - 20 хвилин. Потім після закінчення часу надлишки вологи видаляємо 

рушником, волосся підсушують феном і тільки потім виконуємо подальше фарбування. 

2 етап: 

Не змиваючи оксидант, наносимо повноцінний колір і витримуємо 30 - 40 хвилин. 

Змиваємо і висушуємо. 

Попередня пігментація це попереднє насичення пігментом волосся безпосередньо перед 

процедурою фарбування. 

Попередня пігментація застосовується не тільки при фарбуванні сивини, а також при 

фарбуванні сильно пористих волосся і затемненні. 

Сиве волосся не містять меланіну, а барвнику необхідна реакція з натуральним 

пігментом. Предпігментація є свого роду заміною натурального пігменту. 

https://youtu.be/4JP6f_x21Cs
https://youtu.be/_fj4UU0f31I
https://youtu.be/xrsI5XOhwWo
https://youtu.be/KOe-gQzSlvM


Відтінок для предпігментації підбирається або на тому ж рівні, що і бажаний колір, або 

на один тон світліше бажаного, або на один тон темніше, в залежності від вихідної бази 

і бажаного відтінку. 

В основному барвник для предпігментації сивого волосся береться з натурального або 

золотого ряду. 

В яких випадках застосовується передпігментація? 

* Коли волосся жорсткі склоподібні. 

* Коли волосся великий відсоток сивини містять. 

https://youtu.be/MR46m4-pMaw  Примеры препигментации. 

 

Мордонсаж. Сивина. Способи фарбування: предпігментація, попереднє розпушення 

кутикули (мордансаж). 

Розрізняють два типи сивини: 

* Розсіяна - це коли сиве волосся в різній кількості більш-менш рівномірно розподілені 

по всій голові. 

* Зональна - це коли сиве волосся з'являється тільки на певних ділянках голови, 

наприклад лобової або скроневої зон. 

Крім того сивина буває: 

* Легко фарбується (м'які і тонке волосся) - це коли пігмент барвника легко проникає і 

заповнює сиве волосся. Таке волосся можна фарбувати і на маленькому відсотку 

оксиданта ; 

* Нормально фарбується, відмінно фарбується на 6% оксиданти ; 

* Важко фарбується "Скляна" сивина (волосся товсте жорстке, як дріт. У такій сивині 

лусочки кутикули щільно прилягають один до одного. 

Щоб ефективно зафарбувати жорстку склоподібну сивину, необхідно "Розпушити" 

верхні лусочки кутикули. Для цього існують попередні обробки (правила), які 

застосовуються перед фарбуванням. 

До попередніми обробкам відносяться: 

* Попереднє розпушення кутикули (мордансаж) ;. 

* Попередня пігментація ;. 

* І в деяких випадках декапірування, наприклад в разі світлих, відтінків. 

Попереднє розпушення кутикули (мордансаж) - сприяє кращому проникненню 

барвника в структуру (кортекс) волосся. Цей спосіб використовується в основному при 

склоподібної жорсткої сивині. 

Примітка: 

Склоподібну сивину ще дуже складно змочити з пульверизатора, може бути ви 

помічали, що під час стрижки вода з волоса просто скочується, не вбирається.  

Цю процедуру можна застосовувати, як при зональної (осередкової) сивині, так і при 

розсіяною сивині, а так само при фарбуванні сивого коренів. 

Технологія нанесення: 

Фарбування відбувається в два етапи за участю двох формул фарбувальної суміші. 

Перший етап: 

https://youtu.be/MR46m4-pMaw


Предпігментація - перша формула наноситися на проблемні (сиві) зони, будь то: все 

волосся, або тільки відросло коріння, або допустимо якісь конкретні окремі зони 

(наприклад - скроні) витримується. 

Другий етап: 

Повноцінне фарбування - потім наноситься друга формула на все волосся. 

Предпігментація може бути виконана двома способами: 

* Чистим пігментом, тобто барвник не змішується з водою. 

Припустимо: 

Вихідна база: сивина до 70%. 

Рішення: 

Беремо бажаний відтінок в чистому вигляді і наносимо на волосся, витримуємо 20 

хвилин. Після закінчення часу барвник не змиваємо. 

Наступним етапом наносимо той же барвник, але вже з 6% оксидантом. Витримуємо ще 

40 хвилин. 

Таким чином, якщо сивини більше 70%, то в цьому випадку бажаний відтінок 

змішується з натуральним відтінком в співвідношенні: 1 - 2 частини натурального 1 

частина бажаного тону. 

Технологія нанесення та ж сама. 

* Другий спосіб предпігментації - це коли барвник змішується з водою у 

співвідношенні 1 до 1. 

Давайте розберемо це на конкретному прикладі: 

* Вихідна база: сивина 70% - 100%. 

* Бажаний відтінок - 6 інтенсивний темний блондин. 

Вихідна база: сивина 70% - 100%. 

* Бажаний відтінок - 6 інтенсивний темний блондин. 

Виконуємо предпігментацію на один тон вище бажаного. Змішуємо золотий і 

натуральний відтінок в рівних пропорціях. 

7 інтенсивний блондин 7. 3 золотий блондин вода. 

Наносимо. Витримуємо 15 - 20 хвилин. 

Не змиваючи, поверх наносимо бажану фарбуючу суміш: 

6 інтенсивний темний блондин  + 6% оксид. 

Витримуємо ще 35 хвилин і змиваємо. 

https://youtu.be/B2fI0ba8RA4 Окрасить седину качественно - мордансаж 

 

Норми витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування волосся 

І довжина  ІІ довжина ІІІ довжина ІV довжина 

30 -40 мл 50 – 60 мл  70 – 90 мл  Більше 100 мл 

 САМОСТІЙНО: 

1. розрахуйте собівартість фарбування волосся будь-якої довжини (на вибір): 

вказати довжину волосся, бренд барвника, оксигенту -  їх вартість.  

2. вказати загальну  вартість фарбування волосся . 

https://youtu.be/B2fI0ba8RA4

