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Н.Е.1- 2  Цілі та технологія виконання  масажу голови. 

Види  косметичних  та лікувальних засобів, які використовуються під час 

по догляду за волоссям при масажі та норми їх витрат 

План 

- знати цілі масажу голови; 

- характеризувати різні техніки та методи масажу голови; 

- знати косметичні  та лікувальні засоби, які використовуються під час по догляду за волоссям при 

масажі; 

- обґрунтовувати вибір лікувальних засобів при виконанні масажу в залежності від стану шкіри та типу 

волосся; 

- знати норми витрат препаратів в залежності від довжини волосся; 

https://youtu.be/yXk1q-om_zc 

(з 2-3 хвилини) 
 

Масаж голови сприяє поліпшенню кровообігу шкіри голови і обміну речовин, також 

під час масажу шкіра краще засвоює кисень і корисні речовини з лікарських препаратів, 

що сприяє зміцненню і росту волосся, надання їм здорового і красивого виду. 

Цілі масажу голови:  

- поліпшення кровообігу 

- засвоєння кисню  і корисних речовин з лікарських препаратів 

- сприяє стимуляції росту волосся 

- допомагає нормалізувати внутрішньочерепний та артеріальний тиск 

-  позбуття  наслідків стресу 

Рекомендації: 

Масаж буде найбільш корисний тим, у кого спостерігається: 

 лупа; 

 занадто сухе волосся і шкіра; 

 випадання волосся через виснаження і неправильного режиму. 

Показання: 

головний біль; 

безсоння або інші порушення сну; 

втома в хронічному вигляді; 

стан тривоги; 

постійні стреси; 

емоційна нестійкість; 

спазм м’язів; 

судоми; 

лупа; 

випадання волосся; 

сухість шкіри, волосся; 

себорея; 

пошкоджені кінчики волосся. 

 
 

 

Протипоказання: 
пошкодження голови в будь-якому стані; 

екзема; 

захворювання шкіри голови (грибок); 

облисіння; 

розширені кровоносні судини на обличчі; 

занадто жирне волосся; 

нещодавно перенесена операція; 

підвищена температура; 

спондильоз; 

спондилоартрит; 

тромбоз; 

емболія; 

гострі стадії будь-яких хронічних 

захворювань; 

онкологічні захворювання; 

проблеми з серцем. 

 

https://youtu.be/yXk1q-om_zc
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Один з варіантів масажу голови 

Вправа 1. Розтираємо шкіру голови 

Подушечками пальців обох рук рухаємося по центральному і поперечному проділах з 

інтервалом 1-2 см. Потім робимо рухи, якими розтираємо шкіру голови у всіх напрямках. 

Після цього рухаємося по центральному проділу, починаючи від лоба і закінчуючи 

потилицею, а по поперечних проділах рухаємося знизу догори. Робимо легкі кругові рухи 

пальцями. Час виконання: 1 хвилина. 

Вправа 2. Рухаємося від шиї до верхівки 

Потрібно нахилити голову вниз. У такому положенні легкими круговими рухами масажуємо 

шию в зоні росту волосся, після чого починаємо рухатись по всій голові. Цей метод 

підсилює лімфоток, що також активізує кровообіг. Робити не довше хвилини. 

Вправа 3. Легко потягуємо волосся 

Беремо в обидві руки невеликі пасма волосся біля кореня і злегка тягнемо їх по всій голові, 

кожне по 5 разів. Ця вправа підсилює кровообіг у фолікулах та активізує ріст волосся. 

Вправа 4. Робимо глибоке розтирання 

Долонькою від крайової лінії росту волосся до маківки, а потім у зворотний бік розтираємо 

шкіру голови. Виконуємо з легким натиском, повільно, не роблячи при цьому різких рухів. 

Вправа 5. Погладжуємо волосся 

Знаходимо найвищу точку голови. Від неї до плечей злегка гладимо волосся згори донизу. 

Виконуємо 5-10 разів. Рух нагадує витягування волосся по всій довжині. 

Також використовуються такі 

прийоми як погладжування, 

зсування і розтирання, 

переривчаста вібрація. 

Погладжувати слід кінчиками 

напівзігнутих пальців спочатку 

від лобової частини до 

потиличної, потім від скронь до 

лобової. Розтирання слід 

робити напівкружними рухами. 

Розминати розтягуванням і 

зрушенням шкіри в різні боки. 

 Існують безліч різноманітних 

масажів: 

індійський, японський, масаж з сіллю, точковий, кріотерапія 

Норми витрат косметичних та лікувальних засобів, які використовуються під час 

по догляду за волоссям при масажі. 

І довжина 

волосся 

ІІ довжина 

волосся 

ІІІ довжина 

волосся 

ІV довжина 

волосся 

30-35 мл 40-50 мл 60-70мл 80-100 мл 
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 Примітка: кількість мл косметичного засобу залежить не тільки від довжини, а і 

густоти та пористості волосся. 

Косметичні  та лікувальні засоби, які використовуються під час по догляду 

за волоссям при масажі. 

АРГАНОВА ОЛІЯ: ВІДМІННЕ ЗВОЛОЖЕННЯ ДЛЯ СУХОГО ВОЛОССЯ 

Арганова олія добувається з плодів дерев арганії, які ростуть тільки в Марокко. Олія 

дуже липка, тож вимити її непросто, зате результат від її використання помітний майже 

одразу. 

Ефект від застосування: 

 зволожує, усуває сухість та ламкість волосся 

 бореться із сухими кінчиками 

 додає блиску 

 захищає від впливу ультрафіолетових променів (особливо в літню пору) 

 живить та зволожує шкіру голови 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для сухого та ламкого волосся, позбавленого блиску 

 для сухих кінчиків 

 для боротьби з лупою 

КОКОСОВА ОЛІЯ: ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕСЛУХНЯНОГО 

ВОЛОССЯ 

До складу кокосової олії входить безліч корисних речовин: лауринова, гіалуронова, 

пальмітинова, каприлова, олеінова, капрінова, стеаринова, ліноленова, арахідонова та 

інші кислоти. 

✅ Ефект від застосування: 

 пом’якшує, зволожує і живить волосся 

 має антибактеріальну та протигрибкову дію 

 зволожує і живить сухі та посічені кінчики 

 зміцнює волосся 

 додає блиску та шовковистості 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для сухого та ламкого волосся, яке потребує додаткового живлення 

 для посічених кінчиків 

 для неслухняного, позбавленого блиску волосся 

РОЗМАРИНОВА ОЛІЯ: ПРИСКОРЕНИЙ РІСТ ВОЛОССЯ 

Розмаринова олія – одна із найпопулярніших, коли йдеться про швидкий ріст волосся. 

Саме вона допомагає розширити кровоносні судини та стимулювати поділ клітин, що в 

кінцевому результаті прискорює ріст волосся. 

✅ Ефект від застосування: 

 прискорений ріст волосся 

 зменшує випадіння волосся 
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 запобігає появі лупи 

 пом’якшує ламке волосся 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 при випадінні та ламкості волосся 

 для швидкого росту волосся 

РЕП’ЯХОВА ОЛІЯ: ІДЕАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПРИ ВИПАДАННІ ВОЛОССЯ 

Реп’яхова олія займає першу позицію в списку найкращих лікувальних олій для волосся. 

Вона використовується для профілактики облисіння, усунення лупи та лікування шкіри 

голови, при інтенсивному випаданні волосся та для його пришвидшеного росту і 

відновлення. А ще це чи не єдина олія, яка бореться із жирним волоссям та регулює 

роботу сальних залоз шкіри голови. 

✅ Ефект від застосування: 

 бореться із облисінням та випаданням волосся 

 пришвидшує ріст волосся 

 прискорює обмін речовин в шкірі голови за рахунок посилення кровообігу 

 живить і зміцнює коріння волосся 

 відновлює сприятливу мікрофлору шкіри голови 

 усуває сухість шкіри 

 бореться із посіченими кінчиками 

 регулює роботу сальних залоз 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 при інтенсивному випаданні волосся 

 для профілактики облисіння 

 для жирного волосся 

 для сухого та ламкого волосся 

 для пришвидшення росту волосся і збільшення його густоти 

РИЦИНОВА ОЛІЯ: БОРОТЬБА З ВИПАДАННЯМ ВОЛОССЯ 

Рицинова, або касторова олія – одне з найпростіших і ефективних засобів для боротьби з 

випаданням волосся. З рициновою олією волосся стане сильним, слухняним, густим і 

перестане випадати. Єдиний мінус олії – це легкий, але досить специфічний запах, вона 

важко змивається, тож після застосування рицинової олії мити волосся потрібно 

ретельно і не один раз. 

✅ Ефект від застосування: 

 бореться із випаданням волосся 

 візуально додає волоссю об’єму та густоти 

 пришвидшує ріст волосся 

 запобігає інфекціям шкіри голови, спричинених грибком 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 при випаданні волосся 

 для неслухняного і сухого волосся 
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 для волосся, позбавленого об’єму і густоти 

ОЛИВКОВА ОЛІЯ: ЖИВИТЬ І ЗМЕНШУЄ ВИПАДАННЯ ВОЛОССЯ 

Гормон, відомий як дигідротестостерон, відповідає за зменшення волосяного фолікула та 

випадання волосся. В оливковій олії містяться важливі антиоксиданти, які допомагають 

блокувати вироблення цього гормону. Крім того, оливкова олія добре підходить для 

лікування сухого волосся. Волосся стає сильним і блискучим. 

✅ Ефект від застосування: 

 зволожує та живить волосся та волосяну цибулину 

 блокує дію гормону, який відповідає за випадіння волосся 

 пришвидшує ріст волосся 

 додає блиску та шовковистості 

 зволожує сухе та посічене волосся 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 при випаданні волосся 

 для додаткового живлення, зволоження та блиску 

 для сухого, посіченого, пошкодженого та ламкого волосся 

КОНОПЛЯНА ОЛІЯ: ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЛАМКОГО 

ВОЛОССЯ 

Конопляна олія чудово підходить для лікування пошкодженого, тьмяного, сухого й 

ламкого волосся. Олія захищає волосся від впливу зовнішнього середовища, живить 

шкіру голови, додає блиск, гнучкість, об’єм волоссю, покращує його структуру. Завдяки 

своїй основній властивості утримувати вологу, конопляна олія запобігає та усуває 

зневоднення волосся, надає йому м’якість та еластичність. 

✅ Ефект від застосування: 

 лікування пошкодженого, тьмяного, сухого й ламкого волосся 

 додає волоссю блиск, гнучкість, об’єм 

 покращує структуру волосся 

 живить шкіру голови 

 зволожує та запобігає зневодненню волосся 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для сухого, ламкого та пошкодженого волосся 

 для додаткового зволоження волосся та шкіри голови 

ОЛІЯ АВОКАДО: ВІДНОВЛЕННЯ ТА РІСТ ВОЛОССЯ 

В олії авокадо містяться вітаміни A, B6 та E, які живлять, відновлюють та покращують 

стан капілярів шкіри голови. Також вона багата на антиоксиданти, які покращують 

притік крові до волосяного фолікула і сприяють росту волосся. 

✅ Ефект від застосування: 

 сприяє росту волосся 

 живить шкіру голови та волосся 

 відновлює пошкоджене та ламке волосся 
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 робить волосся міцним і слухняним 

 додає блиску і шовковистості 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для неслухняного, сухого та ламкого волосся 

 для стимуляції росту волосся 

 для додаткового живлення шкіри голови 

ЛАВАНДОВА ОЛІЯ: ШВИДКИЙ РІСТ ВОЛОССЯ ТА БОРОТЬБА З ЛУПОЮ 

Лаванда відома, в першу чергу, як заспокійливий засіб – її аромат допоможе 

розслабитися і позбутися напруження та головного болю. А крім того – це ще й чудовий 

засіб для пришвидшення росту волосся. Лавандова олійка стимулює ріст волосся, 

укріплює його і не дає випадати. Ще один плюс цієї олії – боротьба з лупою. 

✅ Ефект від застосування: 

 позбавляє від лупи 

 стимулює швидкий ріст волосся 

 зміцнює волосся, не пересушуючи і не обтяжуючи його 

 заспокоює нервову систему, має приємний аромат 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для швидкого росту волосся 

 для боротьби з лупою та сухою шкірою голови 

ОЛІЯ ЖОЖОБА: ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОГО ТА ЖИРНОГО 

ВОЛОССЯ 

Олія жожоба підходить для будь-якого типу волосся, однак особливо помічною вона є 

для жирного волосся (очищає пори шкіри голови від сала), а також для пересушеного, 

ламкого, посіченого, зіпсованого, фарбованого та ослабленого волосся (живить і 

відновлює). 

На відміну від інших ефірних олій, олія жожоба не проникає у стрижень волосини. 

Натомість вона “запечатує” волосяний фолікул та допомагає йому зберігати вологу, 

запобігає сухості та не дає шкірному салу блокувати корені. 

✅ Ефект від застосування: 

 живлення та відновлення пошкодженого волосся 

 зволоження та запобігання сухості 

 позбавлення від жирного блиску 

✅ Рекомендовано використовувати: 

 для жирного волосся 

 для пошкодженого, фарбованого, ослабленого волосся 

Для сухого волосся 

Топ масел для волосся, які відрізняються сухістю, очолює лляне, розмаринове, чайного 

дерева. Наситити такі локони також зможуть іланг-іланг, жасмин, троянда і герань. 

Приготувати ефективну маску, допомагає зволожити локони, можна з наступних 

компонентів: 
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 10 мл лляної олії; 

 5 мл екстракту реп'яха; 

 два жовтки; 

 столова ложка меду. 

Спочатку жовтки змішують з маслянистими компонентами, потім до них додається мед. 

Маска наноситься і тримається півгодини. Після неї локони стануть вологими, 

блискучими і гладкими. 

Для жирного волосся 

Жінкам, які страждають від підвищеної жирності шевелюри, варто звернути увагу на 

гарбузова олія, апельсинове і мандаринове. Їх можна навіть додавати в свій шампунь, 

щоб впоратися з такою проблемою. Хороший ефект дасть маска, приготовлена з 

наступних компонентів: 

 ложечка касторової і гарбузового масла; 

 5 мл коньяку; 

 10 г подрібненої петрушки. 

Всі компоненти між собою змішуються, склад наноситься на голову, в тому числі і на 

область коренів. Змивається маска через півгодини. Для отримання потрібного 

результату і позбавлення від жирних локонів робити її рекомендується двічі на тиждень. 

Кращі масла при випаданні волосся 

З посиленим випадінням волосся стикаються багато дівчат. Тому така проблема 

залишається актуальною, особливо коли хочеться мати довгою і густою шевелюрою. І 

тут на допомогу також прийдуть олії. 

Гірчичне масло 

Прекрасний натуральний засіб, що стимулює зростання нових прядок. Воно швидко 

відновлює ламкі, крихкі і ослаблені прядки, роблячи їх блискучими і по-справжньому 

живими. В цибулинах починає прискорюватися кровообіг, що позитивно впливає на ріст 

нового волосся. Проте застосовувати засіб слід акуратно, так як часом виникає алергія. 

Масло брокколі 

Володіє приголомшливими змащувальні властивості, не надаючи при цьому прядків 

жирності і липкості. Воно додає локонам натуральний і природний блиск, немов у 

глянцевих журналах. Також воно зволожує, стимулює вироблення колагену, сприяє 

оновленню клітин волосяних цибулин. Такі властивості допомагають мати чудові 

локони. 

Олія ши (карите) 

Його добувають з сального дерева, яке збагачене насиченими жирними кислотами. Воно 

випускається зазвичай в твердому вигляді, тому попередньо потребує підігріві. При 

цьому воно зовсім не обтяжує волосся і ні в якому разі не засаливает його. Масло ши 

чудово живить волосся, робить їх більш витривалими, зміцнює по всій довжині. Прядки 

позбавляються від підвищеної сухості, перестають випадати. З'являється ефект 

доглянутого волосся. 
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Маски для волосся: існують косметичні, лікувальні, профілактичні. А також 

промислові та виготовлені в домашніх умовах. 

Що потрібно врахувати, щоб обрати засоби догляду правильно: 

 тип волосся (сухе, жирне, нормальне, пошкоджене); 

 товщину й структуру (пряме, хвилясте); 

 застосування фарби або тонувальних засобів; 

 частоту використання засобів для укладання або «важких» шампунів із силіконом; 

 стан шкіри голови (занадто суха, подразнена, жирна, з лупою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


