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Особливості моделювання зачісок  залежно від статі людини 

Гарне, розкішне, здорове волосся, правильно 

підібрана зачіска, доглянуте обличчя та гарний одяг 

- це запорука перемоги в любій ситуації. Охайний і 

здоровий вигляд волосся придає людині 

впевненості в собі, створює хороший настрій, як у 

жінок так і у чоловіків. 
Чоловічі зачіски  

 Для більшості чоловіків характерні зачіски з короткими 

волоссям. У такому вигляді стрижка більш зручна: 

позбавляє від постійного причісування, не вимагає 

використання засобів для укладання волосся. При облисінні оптимальним варіантом може послужити 

стрижка наголо.  

 Але чоловіча зачіска може бути і довгою. Це не лише данина моді, а й прагнення виглядати краще. 

Адже, як уже говорилося, зачіска може приховати довгий ніс, надати потрібну форму обличчя і т.д. Крім 

цього власники стильної зачіски почуваються впевненіше. Головне, при носінні зачіски з довгим 

волоссям приділяти їм достатньо уваги і підтримувати їх в чистоті. Підбір зачіски з зачесаним волосся 

назад можливо, тільки якщо це дозволяє тип особи. Раніше була популярна саме така зачіска, але з 

невеликим нахилом волосся в сторону. Деякі чоловіки підбирають собі зачіску, яка також як і коротка не 

вимагає догляду. Невеликий хаос на голові просто видається за модну зачіску.  Якщо Ви любите 

експериментувати, то зробіть підбір зачіски з модного журналу. Або як варіант зробіть зачіску з 

меліруванням. Але для більшості чоловіків все одно залишається найбільш прийнятним стиль з 

природним кольором волосся. 

 

Жіночі зачіски  

 Жіночі зачіски дуже багаті різноманітністю пропонованих моделей. 

Стрижка може бути як довгою, так і короткою. Головне здійснити 

підбір так, щоб зачіска підходила до індивідуальних особливостей 

людини. Деякі жінки вибирають для себе короткі стрижки, інші 

навпаки вважають за краще носити класичні зачіски.  

 Короткі стрижки хороші тим, що не вимагають особливого догляду. 

По-перше, немає необхідності просиджувати довгий час перед 

дзеркалом, а по-друге, в зимовий період не виникне великих проблем 

при носінні головних уборів. Підбір зачіски для жінок з коротким 

волоссям не обмежуються стрижкою «під хлопчика». Різноманітні косі 

чубчика, злегка спадаючі на очі, здатні підкреслити жіночний погляд. 

Іноді короткі стрижки можна порадити жінкам у віці, це дозволить 

відчути себе трохи молодшим.  

 Довгі зачіски підходять жінкам, які віддають перевагу класичному 

стилю. Догляд за довгим волоссям вимагає часу, але власницям таких 

зачісок навіть приносить задоволення доглядати за своїм волоссям. Такі зачіски не тільки створюють або 

доповнюють образ жінки, але і приховують деякі недоліки. При бажанні завжди можна наростити 

волосся, і вже потім зробити собі відповідну зачіску.  Стрижка з довжиною волосся до плечей характерна 

для романтичних жінок, при цьому можна трохи прикрити шию, якщо вона занадто довга.  

Для жінок, які бажають змінити зачіску не обов'язково радикально щось змінювати. Скажімо, перехід з 

довгого волосся на коротку стрижку не завжди виправданий. Можливо, кращим варіантом буде просто 

змінити колір волосся.  

 


