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Тема: Художнє оформлення зачісок з використанням сучасних методів в 

хімічній завивці та в фарбуванні волосся 

    Кожна людина вдається до послуг перукаря сподіваючись, що він зробить їй 

вишукану зачіску, створить неповторний образ на основі професійних знань і 

вмінь, вимог сучасної моди, професійного досвіду та особистого смаку. Створення 

красивої сучасної зачіски – справа непроста. Перукар-стиліст моделює загальну 

гармонію ліній з урахуванням індивідуальності кожної людини. Перукарем може 

стати людина з творчою натурою і розвинутим естетичним смаком. 

  Ще зовсім не так давно у всіх радянських перукарень всіх клієнток завивали на 

один манер. Хімія того часу виглядала неприродно, перепалювали волосся, і 

знадобилося чимало часу для удосконалення цієї перукарні процедури.  Тепер же в 

області  хімічного способу завивки волосся  настав грандіозний переворот, 

з'явилися високоефективні якісні препарати і кошти. Від колишньої завивки 

залишився лише принцип завивання волосся, які грунтуються на видозміні 

структури волосся. А ось методи підходу до самої процедури  

завивки волосся  прогресували досить суттєво, що дозволило 

сучасної хімії травмувати волосся мінімально.  Новітні препарати 

виключають небезпеку пошкодження волосся при їх хімічній 

завивці. Завдяки сучасним видам та методам виконання хімічної 

завивки, перукар модельєр має великий вибір, що до 

моделювання зачіски за допомогою використання хімічної 

завивки на сьогоднішній день. 

     Основним критерієм моди 2013 на колір волосся є природність і поєднання 

двох відтінків, тобто додавання пасм. Більший пріоритет віддається спокійним 

коричневим тонам волосся, прикрашених веселими руденька прядками. Хіт сезону 

— каштановий колір . Вельми вишуканим і привабливим буде 

фарбування волосся біля коріння в більш темний колір, а по 

довжині на тон світліший, також привертаючи увагу декількома 

пасмами темного волосся.  

Кілька поступляться місце яскраво-руді відтінки волосся, фіолетові 

і чорні. Якщо все ж такі ви любителька рудих квітів і не хочете 

міняти колір вашого волосся в найбільш модні кольори, відмінним 

варіантом буде вибрати темно-рудий колір, відтінок міді або 

Бургундії, а також коричневий, які можна оживити золотистими 

прядками або блонда.  

Блондування волосся також буде менш актуальним у 2013 році. Зупиняючись саме 

на цьому кольорі, пам’ятайте, що краще прикрасити їх декількома коричневими або 

рудими смужками. Також бере тенденцію мода на пасма кольору норки, соболя чи 

ванілі. 

 

 

 

 

          

 

Домашнє завдання: Замалюйте (підібрати фото) на папері А – 4 в 

кольорі  2 модельні  святкові або вечірні  зачіски, використовуючі в 

першому випадку хімічну завивку, в другому фарбування волосся 


