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Блондування та знебарвлення  волосся, фактори , які на них  впливають 

Як правило, знебарвлення (освітлення) волосся – це підготовчий 

етап, що передує нанесення стійкої фарби або відтіночного засобу. Для 

освітлення волосся використовуються спеціальні засоби, які освітлюють 

волосся до потрібного відтінку. Професійні засоби для освітлення (або 

блондування) волосся призначені для однієї основної мети – освітлення від 

природи темного волосся за рахунок знебарвлення пігменту меланіну, що 

міститься в зовнішній частині волоса. 

 Хороший професіонал-колорист ніколи не буде обіцяти своїм клієнтам 

ідеальне освітлення чорного або темно-каштанового волосся до платинового 

блонда. Це просто неможливо через наявність фарбувального пігменту. 

Але навіть дуже темне волосся все ж вдається освітлити на кілька відтінків, але це тривалий процес, 

який вимагає неодноразового нанесення відбілюючих засобів для знебарвлення пігменту. 

Майстри-колористи використовують засоби освітлення волосся в різній формі. В цілому, різні типи 

відбілюючих засобів призначені для досягнення різних цілей фарбування.   

Категорії засобів освітлення волосся 

Засоби для професійного освітлення волосся можна розділити на такі категорії: 

- Засоби на масляній основі 

- Засоби на кремовій основі 

- Засоби на порошковій або пастоподібній основі 

Як правило, до 

складу засобів 

освітлення волосся 

на масляній основі 

входить суміш 

перекису водню і сульфованової олії. Засоби освітлення волосся на масляній основі найчастіше 

змішують з закріплювачем і одним або декількома каталізаторами освітлення. 

Багато каталізаторів освітлення містять пероксидисульфат амонію, який при взаємодії з перекисом 

водню і закріплювачем нейтралізує небажані руді, помаранчеві або жовті відтінки волосся. 

Всупереч поширеній думці, засоби освітлення волосся ефективно знебарвлюють волосся, а не 

просто освітлюють його на один – два тони. Насправді, вони повністю нейтралізують колірний 

пігмент волосся. 

Більшість засобів освітлення волосся найбільш ефективні в першу годину після нанесення, хоча дія 

деяких засобів триває протягом двох годин після нанесення. Традиційні засоби освітлення волосся 

на масляній основі протягом багатьох років успішно використовуються професійними колористами, 

оскільки забезпечують максимальний контроль процесу знебарвлення темного волосся. 

Фарбуючі засоби освітлення волосся не тільки знебарвлюють волосся, але і надають йому певний 

відтінок у процесі. Як правило, фарби, які додаються в такі засоби, проходять перевірку виробників 

засобів для професійного фарбування, тому їх можна використовувати без попереднього тестування 

на шкірі. Таким чином, фарбуючі засоби освітлення волосся нейтралізують колірний пігмент і 

одночасно фарбують волосся (нерадикально). 

 

Засоби освітлення на масляній основі 

Фарбуючі засоби освітлення волосся на масляній 

основі прийнято класифікувати відповідно до їх дії на 

волосся: 



- Золотисті – освітлюють волосся і надають йому рудуватий відтінок 

- Сріблясті – освітлюють волосся і надають сріблястий відтінок сивому волоссю. Також усувають 

рудуваті і золотисті відтінки не сивого волосся. 

- Червоні – освітлюють волосся і надають йому рудуватий відтінок. 

- Попелясті – освітлюють волосся і надають йому попелястий відтінок. Також зменшують або 

повністю усувають рудуваті і золотисті відтінки. 

Крім фарбувальних засобів освітлення на масляній основі існують ще й нейтралізуючі засоби. 

Нейтралізуючі засоби освітлення волосся на масляній основі просто нейтралізують колірний 

пігмент, не забарвлюючи волосся. Їх можна використовувати для підготовки волосся до подальшого 

забарвлення, особливо, якщо волосся погано піддається фарбуванню. 

Засоби освітлення волосся на кремовій основі 

Засоби освітлення волосся на кремовій основі є 

найпопулярнішим типом засобів знебарвлення волосся. Їх 

зручно і легко наносити, вони не розтікаються і не 

висихають дуже швидко, як це часто трапляється з 

освітлюючими засобами інших типів. Крім того, користувач 

може легко регулювати їх нанесення. Засоби освітлення 

волосся на кремовій основі також містять кондиціонер, 

блакитний барвник та загусники, завдяки яким такі засоби мають наступні переваги: 

Кондиціонер захищає волосся від шкідливого впливу хімічних речовин. 

Блакитний барвник нейтралізує або повністю прибирає небажані руді, золотисті або помаранчеві 

відтінки.Завдяки згущувачу крему, потрапляючи на волосся, не розтікається. Це дуже важливо, 

адже в іншому випадку розподіл засобу буде нерівномірним, що призведе до неоднорідного 

освітлення волосся. 

Фарбуючі засоби освітлення на кремовій основі на короткий час додають волоссю легкий відтінок. 

Фарби, які додаються в такі засоби, проходять перевірку виробників засобів для професійного 

фарбування, тому їх можна використовувати без попереднього тестування на шкірі. Фарбуючі 

засоби освітлення волосся на кремовій основі нейтралізують колірний пігмент і одночасно 

фарбують волосся. 

Засоби освітлення волосся на порошковій або пастоподібній основі 

Засоби освітлення волосся на порошковій або пастоподібній основі дають 

найшвидший результат. Вони містять каталізатори освітлення, що випускають 

необхідний для реакції кисень, і інертні речовини, що прискорюють і підсилюють 

реакцію знебарвлення. 

Перед нанесенням на волосся засіб освітлення волосся на порошковійі або 

пастоподібній основі потрібно приготувати (змішати). Засоби на пастоподібній основі 

добре тримаються на волоссі, не розтікаються, але і висихають набагато швидше, ніж засоби на 

кремовій основі. Засоби освітлення на порошковій основі (розсипчасті засоби) не містять 

кондиціонера, тому висушують волосся і викликають роздратування шкіри голови. 
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