
Перукар І класу 

Н.Е.6  Дефекти та способи їх усунення 
Щоб добитися необхідного результату і бути упевненим в якості завивки, треба 

навчитися знаходити cпіввідношення  між діаметром коклюшок, часом витримки, 

станом  та довжиною волосся, концентрацією складу. Якщо результат  незадовільний, 

треба по можливості виправити помилки відразу по закінченні завивки. 

Дефекти  при хімічній завивці 

 
Вид браку Причини Способи усунення 

 

Повільно йде 

процес завивки 

Слабка накрутка; використано мало  

коклюшок при занадто великому їх діаметрі; 

невідповідність хімічного 

складу; в приміщені холодно; волосся 

не вимите, розчин не вбирається 

Ще раз нанести на волосся відповідний 

склад; скористатися клімазоном; при  

неправильній  накрутці (наприклад, 

слабка накрутка або пасмо відтягнуте не під тим 

кутом) накрутити заново 

Слабкий завиток Неправильний вибір часу 

витримки; невідповідність розчину  

структурі волосся;  слабка накрутка; волосся 

раніше було пофарбоване хною; не 

вірно обраний діаметр бігуді - він занадто 

великий для даного типу  та довжині волосся 

Можна переробити завивку, але з 

використанням більш щадного складу. При  

наявності на волоссі хни її слід видалити. 

 

 

Занадто крутий  

завиток 

Неправильний вибір часу 

витримки; невідповідність хімічного 

складу; надлишок тепла, занадто маленький 

діаметр коклюшок 

Вимити волосся з шампунем та нанести маску, 

розчісуючи гребінцем; 

Зістригти кінці волосся (найбільш завиті); 

зробити лікувальний компрес 

Заломи  біля 

коріння  волосся 

Дуже туга накрутка;  гумка розташована  

близько  

до кореня і сильно стягує кореневу частину 

волосся 

При обривах брак не 

можна   усунути; при заломах - 

лікування масляними препаратами 

Не завиті   

кінчики - прямі 

Неправильно  накручене пасмо волосся,  

Невірно обраний метод нанесення препарату 

 

 

Правильно підбирати метод нанесення 

хімічного препарату – 3 або 4 довжина – 

застосовувати змішаний метод; 

Підстригти  кінці пасом волосся 

  

Дуже в’ялий 

завиток 

Недостатня витримка фіксатора, слабкий 

розчин хімпрепарату, не виконали або не 

достатньо пропарювання  

 

 

Правильно підібрати концентрат розчину; 

Виконати повторну  фіксацію, 

 

 

Прямі пасма в  

скроневих  і  

потиличній зонах 

Неправильно вибраний кут накручування  

коклюшок; дуже товсте  пасмо біля основи 

коріння 

Завити пасма повторно, більш слабким складом; 

Товщина пасма повинна відповідати діаметру 

коклюшки 

 

Зміна  кольору  

волосся 

 

 

Волосся перед нейтралізацією не 

було промите водою; неправильна концентрац

ія фіксажу (більше 5%); 

викорстано металічні інструменти і 

пристосування,  які вступають в реакцію зі 

складом і 

залишають металевий осад на волоссі, що в  

свою чергу може викликати знебарвлення;  

фіксатор розведено гарячою водою. 

Використовувати тонуючі засоби 

Пересушене  вол

осся 

 

Надлишок тепла, не правильно підібраний 

розчин хімічного препарату 

Максимально зрізати кінці 

волосся; провести  курс  лікування спеціальним

и препаратами;   

  

Подразнення  і 

почервоніння   

шкіри голови 

Волосся було 

натягнуто занадто туго; використано дуже 

велику кількість розчину сильної 

концентрації  і він попав на шкіру голови. 

 

 

Добре промити голову, 

нанести на шкіру лікувальний  засіб по доляду , 

злегка промасажувати. 



 


