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Основні характеристики волосся 

Міцність і еластичність волосся 

Все волосся володіють значною міцністю і рвуться при додатку досить великої ваги. 

Так, наприклад, волосся дорослого витримує в середньому тяжкість до 50 р.    Пряме 

волосся мають більшу міцність, кучеряве - меншою. Це властивість волосся 

змінюється з віком, спершу наростаючи, а потім, до старості, зменшуючись. 

Волос людини міцніше свинцю, цинку, алюмінію, платини, міді і поступається тільки 

залозу, сталі і бронзі. При товщині 0,05 мм він може витримувати вантаж до 100 р. 

Жіноча коса, що складається з 200 тисяч волосся, може утримати вантаж до 20 тонн. 

Еластичність волосся - це його здатність розпрямлятися або стискатися, не 

ламаючись. Еластичність залежить від товщини середнього шару волоса (чим він 

товстіший, тим еластичною і міцніше волосся), а також від стану волосся. Здоровий 

волосся настільки еластичний, що в сухому стані може витягнутися на 20-30% від 

своєї довжини і потім швидко повернутися в початковий стан, а змочений в холодній 

воді - навіть до 100%. 

Волосся гідрофільних: вони абсорбують воду або водяний пар, і якщо були 

розтягнуті в цьому стані, повернення їх до колишньої довжині і товщині відбувається 

в міру висихання. Еластичність волосся зазнає значних змін, якщо їх форма була 

піддана змінам на спеку. Нова форма волосся в таких випадках через тривалу втрати 

еластичності зберігається довго; на цьому грунтується принцип гарячої завивки. 

Якщо волосся мають низьку еластичність, то, швидше за все, вони потребують 

зволоженні. 

Пористість волосся 

Пористість волосу характеризується здатністю поглинати вологу. Здоровий волосся 

може утримувати вологу в кількості до 50% від своєї ваги, при цьому він 

збільшується в діаметрі на 20%. 

     Склад волосся людини не надто складний. Його не можна назвати живою 

тканиною. Тим не менш, він зростає за рахунок активного ділення клітин в зоні його 

заснування. Тим не менш, стрижень, який видно нам, не має нервових закінчень, не 

забезпечується кров’ю і, аналогічно нігтям, є статичним «омертвілим» освітою. 

     Основний компонент у складі волосся  – кератин, тобто білок, утворений 

сполуками амінокислот, таких як цистин і метіонін. Містяться і атоми сірки. Білка 

кератину) у здоровому волосі, який не піддавався термічної, хімічної обробки або 

фарбування, міститься близько 80 %або трохи менше. Близько 15 % води, 5 – 6% 

линидов і 1 або менше відсоток пігменту. 

Але склад волоска може змінюватися. Це відбувається під впливом декількох 

факторів: 

 



 Виконання певних медичних процедур і маніпуляцій; 

 

плойку тощо); 

бальзами, хімічна 

завивка/випрямлення); 

 

 

 

 

Групи волосся 

Волосся розрізняються за типом. Вони мають  

Чотири групи волосся: европовідние, кавказькі, многолойдние і негроїдні . 

1. Европовідная група - характеризується волоссям будь-якого кольору і форми. У цій 

групі бувають прямі, кучеряві й сильно кучеряве. В основному довжина волосся 

середня. Також волосся бувають жирні, сухі і нормальні. 

2. Кавказька група - в основному мають хвилясте волосся. За своєю структурою вони 

жорсткі. Також бувають сухі, нормальні і жирні. 

3. Монголоїдна група - мають товсті і жорстке волосся. Найчастіше прямі, іноді 

злегка кучеряве. В основному волосся довге і темного кольору. Бувають сухі, жирні, і 

нормальні. 

4. Негроїдна група - характеризують собою спіралеподібні волосся. В основному 

жорсткі, але також бувають середньої довжини, до дуже тонких кучерявого волосся. 

Структура волосся 

    Структура наших волосся   передається у 

спадок, залежить від контролю гормонів і 

вікових і расових ознак. Стан волосся залежить 

від двох основних чинників: від  Процесу їх 

зростання з фолікула і від відповідного 

розподілу в коренях клітин з виділенням 

кератину. У прямого волосся фолікул круглий, у 

хвилястих він близький до овальної форми, а у 

кучерявого волосся має ниркоподібну форму.   

    При формуванні  прямого волосся кератинові 

клітини оточують фолікул з усіх боків. 

У кучерявого ж волосся кератин поширюється 

нерівномірно. Природне забарвлення волосся надає не менший вплив на стан 

волосся. Руде волосся найбільш товсті, чорні середньої товщини, а блондини є 

власниками зовсім тонкого волосся. 

ДЗ:ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 


