
Технологія  перукарських  робіт 

Урок № 74 

Речовини, які застосовуються при фарбуванні та  

при обезбарвленні волосся 

СКЛАД ФАРБНИКІВ 1 ГРУПИ (освітлювачів) 

 1. Окислювачі. Освітлюючі засоби як окислювач зазвичай містять персульфат амонія, 

персульфат калія, або перекис водню, їх завдання - активне вивільнення кисню в ході 

протікаючої хімічної реакції. Результат такого освітлення зазвичай зберігається на волоссі 

тривалий час. 

 Гідроперит – це  суха суміш перекису водню і карбаміду (сечовини), при розчиненні 

гидроперита у воді виходить розчин перекису водню. Реакція розчинення - ендотермічна - 

проходит з поглинанням енергії, тобто з різким пониженням температури, тому розчиняти 

гидроперит слід лише в гарячій воді. 

 Пергідроль - це 30- 33% перекис водню, його отримують в результаті розчинення 1 пігулки 

гидропериту в 1 мл води. Пергідроль служить для приготування розчину перекису водню 

будь-якої концентрації за формулою: А = mк / 30%, де А - необхідна КІЛЬКІСТЬ 30%) пергідроля  

m - необхідна КІЛЬКІСТЬ розчину перекису водню  

к - його концентрація. 

Враховуючи, що щільність розчинів перекису водню, вживаних на практиці, лише трохи вище 

за щільність води (так, щільність 12% перекису водню рівна 1,04 г/см
3
), з достатньою точністю 

можна при розведенні користуватися об'ємними одиницями (мл) замість масових (г). 

Приклад. Слід отримати 60 мл 12% перекису водню. Для цього треба узяти: (60 мл 12%)/30% 

= 24 мл 30% Н202 і довести водою до 60 мл (тобто додати 60 -24 мл = 36 мл води). 

Враховуючи, що при розчиненні однієї пігулки гидроперита в 1 мл води утворюється 1,5 мл 

30% розчину Н202, необхідну кількість (24 мл) перекису водню можна отримати 

розчиненням 24 мл: 1,5 мл, тобто 16 пігулок гидроперита в - 16 мл води. 

Стабілізатори. Найчастіше є солями слабких лугів і слабкої кислоти (гідрокарбонат амонія, 

карбонат амонія, бікарбонат амонія - NН4СОз), забезпечують стабільність хімічної системи, 

оберігаючи препарат від спонтанного розпаду окислювача. Стримує розкладання перекису 

водню, внаслідок чого реакція не проходить так бурхливо, як при використанні 

нашатирного спирту. Такі хімічні системи ще носять назву буферних систем, або буферних 

розчинів (ці назви Ви можете зустріти на упаковках в переліку інгредієнтів). При його 

вживанні виходять природніші кольори волосся, з менш рудими відтінками, характерними 

для волосся, освітленого складом з нашатирним спиртом. Найбільша доза його на 50-60 мл 

розчину — 10 гр. Фарбники - речовини хімічно нестійкі, тому потребують обов'язкової 

стабілізації (оберіганні) від передчасного окислення. Якби фарба для волосся 

окислювалася ще в тюбику, перукар не зміг би провести фарбування. Внутрішня поверхня 

тюбика двічі покривається лаком, аби запобігти зіткненню фарби з металом, оскільки він 

може виступати каталізатором (прискорювачем) процесу окислення. 

 Відновники. Гідроксид амонія, аміак, №і4ОН. Завдання лужних компонентів (відновників) 

полягає в забезпеченні процесу набрякання кутикули волосся і розкриття і лусочок. При 

цьому освітлюючий засіб краще може проникнути в кіркову речовину волосся і 



забезпечити там вивільнення кисню з окислювача. Нашатирний спирт - водний розчин 

аміаку - це каталізатор (прискорювач) реакції окислення, тобто руйнування пігменту 

волосся. Слід додавати 1 краплю нашатирного спирту на 1 мл пергідроля. 

Формоутворювачі. Утворюють основну масу інертного носія (найчастіше це рідке мило або 

його компоненти, тензіди (ПАР - поверхнево-активні речовини), в якому рівномірно 

розподілені за типом розчинів, емульсій або суспензій речовини, що діють (наприклад: 

карбонат магнію, силікат магнію, полиетіленокисли і так далі). ЗмЬншують поверхневе 

натягнення освітлюючого складу, завдяки чому полегшують його проникнення в глибинну 

структуру волосся. 

 Фарбувальні пігменти. Вони додають блакитний колір суміші освітлювача. їх завданням є 

урівноваження присутніх у волоссі оранжево-жовтих пиментів. 

Гидросорбенти - синтетичні або натуральні слизисті речовини, забезпечують НЕ висихання 

препарату під час вживання. Це речовини, що добре набрякають, вони здатні тривало 

зв'язувати рідину (наприклад, акрилат- сополимер). 

Переваги фарбників 1 групи: ^ Освітлюють волосся 

Недоліки: 

^ Сильно ушкоджують волосся 

^ Викликають алергічні реакції ^ Не зафарбовують сивину 

Фарбники II групи - це хімічні фарби, а також фарбники на основі солей металів. Вони здатні 

радикально змінити колір волосся, закрасити сивину, відрізняються багатою гаммою 

кольорів і простотою у вживанні. Новий колір волосся зберігається довго - до наступного 

фарбування. 

Форми випуску, бувають рідкими і пастоподібними (стійкі крем-фарби). 

У комплект фарби входить окислювач, крем-фарба (відрізняється багатим вибором кольорів і 

микстонов, може реалізовуватися окремо від окислювача), і бальзам для обробки волосся після 

фарбування. 

СКЛАД ФАРБНИКІВ 2 ГРУПИ (хімічних фарбників) 

1. Окислювачі. 

2. Стабілізатори 

3. Відновники. 

4. Формоутворювачі. 

5. Фарбувальні пігменти: 

 Пігментоутворюючі з'єднання (напівфабрикати фарбників). Напівфабрикат фарбника 

перетворюється на дійсну забарвлюючу речовину під впливом окислювача в результаті 

протікання окислювально-відновної реакції. 

Безпосередньо забарвлюючі речовини 

Модифікатори фарбників (коректори колірних нюансів, безбарвні компоненти, що 

приєднуються). Завданням цих речовин є розширення колірної шкали препарату. 

Модифікатори фарбників по своїй хімічній структурі є відновниками, як, наприклад, 

гідрохінон або резорцин. Ці речовини вступають в реакцію з напівфабрикатами фарбників, при 

цьому утворюється інший відтінок препарату. Деякі види модифікаторів є речовинами з 

лужними властивостями (як, наприклад, гідрооксид амонія), які поводяться як слабкі луги; 



6.Гидросорбенти. 

7.Емульгатори. Оскільки фарбник для волосся — емульсія, суміш водо- і жиророзчинних 

речовин, слід поклопотатися про стабілізацію емульсії. 

8. Ароматизатори - приховують неприємний аміачний запах фарбника. 

9.Консерванти - перешкоджають розмноженню мікроорганізмів і псуванню продукту. 

10.Біологічно активні добавки (екстракти рослин, вітаміни, протеїни і т. д.) забезпечують 

захист від пошкодження, укріплюють структуру волосся, роблять процес фарбування 

максимально нешкідливим і так далі 

Переваги фарбників 2 групи: Освітлюють волосся  Здатні радикально змінити колір волосся  

Закрашують сивину Зручні і прості у вживанні  Відрізняються широкою гаммою кольорів 

Змінюють колір волосся на довгий час 

Недоліки: 

Сильно ушкоджують волосся. Викликають алергічні реакції 

Таблиця: «Вживання хімічних фарб і тонуючих засобів» 

 

Сфера 

      застосування 

Тонуючий засіб Хімічний фарбник 

Вирівнювання кольору і  

додання відтінку.  

Корекція небажаних відтінків 

Зміна тону, повна зміна кольору і 

 відтінку навіть при абсолютно 

 чорному волоссі. 

Зміна рівня тону Незначна зміна тону при 

нанесенні на темне або  

незабарвлене раніше волосся. 

Значна зміна тону при нанесенні 

 на знебарвлене волосся 

Необмежена зміна кольору 

Додавання 

окислювача 

Слабка окислювальна 

емульсія 1,5-3% 

Від 3 до 12% 

Руйнування 

натуральних 

пігментів 

Не відбувається ♦ Відбувається в невеликій мірі 

при фарбуванні тон в тон. 

При підвищенні тону пігмент 

руйнується досить сильно. 

Стійкість кольору Змивається на 5-6 митті голови Стійкий колір до самого фарбування 

 

Фарбники IV групи. 

Це натуральні фарбники рослинного походження. В процесі фарбування 

натуральними фарбами відбувається обволікання верхнього шару волосся і 

часткове проникнення фарбувального пігменту в кутикулу. До них відносяться: 

1. Чиста хна (листя африканського, азіатського чагарника алканьї в період бутонізації 

містить фарбувальну речовину), фарбує в червоно-мідний колір. 

2. Басма (подрібнене листя іранської рослини індиго) фарбує в зелений колір. 

Змішуючи їх в різних пропорціях отримуємо: 

1 частина хни + 1 частина басми = коричневий колір; 

1 частина хни + 3 частини басми = чорний колір; 

2 частини хни + 1 частина басми = каштановий колір. 



Чим більше хни, тим насичений мідний відтінок в каштановому кольорі. Сама по собі хна дає 

мідно-руді тони при забарвленні волосся, а її суміш з басмою — будь-які, дуже живі 

відтінки, від русявого до чорного. Окрім всього суміш натуральної хни і басми 

благотворно діє на шкіру, коріння волосся і сприяє їх зростанню. 

3. Ромашка. Придбати сухі квітки ромашки можна в аптеці. Настоєм кольорів ромашки 

обполіскують світле волосся для додання ним живого золотистого відтінку. 

4. Натуральна мелена кава може замінити басму. 

5. Шкірка зелених волоських горіхів фарбує волосся в темно-коричневий колір. Прекрасний 

каштановий відтінок волоссю здатна додати настойка із зеленої шкаралупи волоських 

горіхів. 

6. Дубова кора забарвлює волосся в каштановий колір. 

7. Відвар з кореня лопуха дає волоссю зеленувато-коричневий відтінок. 

8. Лушпиння цибулі додає волоссю золотисто-рудий відтінок. 

Переваги фарбників 4 групи: 

 є біокосметикою, завдяки наявності дубильних кислот надають на волосся щадну дію, 

додають волоссю здоровий блиск, мають лікувальну дію на шкіру голови і волосся, тим самим 

можуть стимулювати зростання волосся стійкіші, ніж тонуючі засоби  не змішуються з 

окислювачем, алергічні реакції спостерігаються украй рідко. 

 Недоліки фарбників фарбників 4 групи:  мають дуже обмежену колірну гамму,  процес 

фарбування трудомісткий і тривалий  час, не освітлюють волосся, 

непередбачуваний результат фарбування (варіація кольору дуже залежить від структури 

волосся), не використовуються для фарбування сивого волосся 

Вимоги до якості фарбників для волосся: 

1. Засоби догляду за волоссям мають бути виготовлені з доброякісної сировини відповідно до 

рецептури, затвердженої Держстандартом. 

2. Повинні відповідати призначенню. 

3. Повинні надавати хороший забарвлюючий ефект. 

4. Не повинні містити надлишкову кількість окислювача. 

5. Не повинні мати надмірний знежирюючий ефект. 

6. Не повинні надавати висушуючу дію на волосся, наводити до ламкості в тьмяності 

волосся. 

7. Повинні мати відповідний рН і не порушувати кислотно-лужний баланс шкіри голови. 

8. Консистенція має бути однорідною без грудок, без розшарувань, без виділення 

маслянистій або водянистій рідині, без сторонніх включень. 

9. Повинні мати естетичний і приємний зовнішній вигляд. 

10. Не повинні містити шкідливих добавок. 

11. Не повинні викликати алергію і роздратування шкіри. 

12. Упаковка має бути не порушена. 

13. Термін придатності не прострочений 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ТЕКСТ 

 


