
Перукар І клас 

Н.Е.2 Характеристика косметичних та стайлінгових  засобів для 

укладання  волосся холодним способом 

План 

1.характеризувати косметичні та стайлінгові  засоби  для укладання  волосся холодним способом; 

2.формулювати правила нанесення структурних засобів для укладання волосся; 

https://youtu.be/R6L4GmoSYXU?list=TLPQMDQxMTIwMjAyZOxx3uOfWg 
 

І. БАЗОВА ФОРМА:   

термозахист, вітамінний комплекс, пінка, мус, спрей для моделювання волосся, молочко 

для укладання волосся та інші. Наноситься перед укладанням  на чисте вологе волосся, не 

змиваючи засіб. 

Догляд за волоссям 

 Незмивні засоби по догляду за волоссям живлять та зволожують волосся від коренів до 

кінчиків. В цій категорії продуктів Ви знайдете різні засоби по догляду за волоссям. які не 

потрібно змивати: лосьйони та сироватки, засоби для вирівнювання волосся чи 

формування кучерів. Такі засоби охороняють волосся від холоду та тепла.  

Використовувати такі засоби перед тим, як будете сушити волосся феном або 

використовувати праску. 

ІІ. СТАЙЛІНГОВА ГРУПА: 

 гель, віск, гель-віск, пудра для надання об’єму, стрейч-гель, павутинка, глина, 

стайлінговий крем для вирівнювання волосся, крем-гель для об'єму,  паста для стайлінгу 

для всіх типів волосся та інші. Наноситься на сухе укладене волосся за допомогою пальців 

рук, в залежності де необхідно акцентувати свілінгові, рельєфні пасма, створити ефект 

мокрого волосся та інше. 

ІІІ. ФІКСАЦІЯ:  

лак  (аерозольний або рідкий), спрей для блиску волосся, блискавки для волосся. Також 

можна застосовувати на довжину або на кінчики волосся масла, флюїди, 

спрій-блиск для волосся. Але необхідно пам’ятати, що не бажано одночасно 

використовувати лак та масла  для волосся.  

Засоби для укладання волосся 

Можливість застосування різноманітних 

варіантів укладання волосся, створення 

об’єму, а також фіксації та збереження заданої 

форми забезпечують сучасні засоби для 

укладання. До косметичних засобів для 

укладання волосся належать лаки (спреї), 

пінки (муси), гелі, а також помади, воски, 

лосьйони, моделюючі креми. 

Більшість препаратів для укладання волосся 

містять вітамінні додатки та фільтри від 

ультрафіолетових променів, захищають волосся, зберігають його пружність, 

https://youtu.be/R6L4GmoSYXU?list=TLPQMDQxMTIwMjAyZOxx3uOfWg


еластичність, блиск. 

Пінки (муси) для укладання надають волоссю об’єму, пишності, еластичності. 

Волосся не склеюється і легко розчісується. Пінку наносять гребінцем або руками на 

вимите волосся, підсушене рушником, прочісують по всій довжині волосся — від 

коренів до кінців. Пінки виготовляють різного ступеня фіксації — нормальної, 

сильної, максимальної. 

Лаки (спреї) для волосся — це засоби для заключної фіксації зачіски. 

Лак укриває волосся тоненькою плівкою, яка захищає його від 

впливу навколишнього середовища, добре зберігає форму зачіски, надає 

пишності, шовковистого блиску. Якісний лак швидко висихає, не склеює волосся 

і легко вичісується. 

Виробники косметичних засобів пропонують лаки для різних типів волосся, а також 

різного ступеня фіксації. Новинками є «спрей-об’єм» та «спрей-блиск». 

Гелі для укладання волосся містять інгредієнти, які захищають волосся від 

ушкоджень під час розчісування, гарячого укладання. Розрізняються гелі за 

ступенем фіксації та способом нанесення (гелі, гелі-спреї). Гелі рекомендують 

використовувати для створення ефекту «мокрого волосся». 

Через властивість гелю обтяжувати волосся не рекомендується застосовувати його 

на тонке, м’яке волосся. Для створення стильних гладких зачісок гелі наносять на 

вологе волосся. І навпаки, щоб підкреслити окремі пасма, гель наносять на сухе 

волосся. 

Лосьйони для укладання волосся мають властивості кондиціонера, надають 

волоссю м’якості, пишності, блиску, полегшують розчісування, укладання, 

забезпечують фіксацію форми. Випускаються лосьйони для різних типів волосся, в 

тому числі ослабленого, фарбованого. Лосьйони рівномірно наносять на вимите, 

підсушене рушником волосся, розподіляють по всій довжині гребінцем із широкими 

зубцями. 

Моделюючі креми — це нове покоління засобів для укладання волосся. Крем 

наносять долонями на волосся перед укладанням пальцями, феном, гребінцем. 

Крем дає змогу збільшити об’єм волосся, не обтяжуючи зачіску, поновити її форму 

вологими руками. 

Воски актуальні для створення зачісок на короткому волоссі. Віск допомагає 

сформувати пасма, надає волоссю гнучкості, блиску. 

Розподіляють віск долонями по всій довжині волосся або на окремі пасма. Віск 

рекомендують застосовувати для фарбованого волосся з хімічною завивкою. 

 

Домашнє завдання:  

 визначати  вимоги до  якості косметичних та стайлінгових 

засобів  для укладання  волосся;  


