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Структура сивого волосся змінена порівняно зі здоровим, у ньому з'являється 

велика кількість порожнин, заповнених повітрям. Сиве волосся жорсткіше, сухе та 

погано піддається фарбуванню.  

 Поява сивого волосся — безповоротний фізіологічний процес. Він є суто індивідуальним, бо у декого 

сивина з'являється у поважному віці, але трапляється і у зовсім молодих людей.  

Щодо нового кольору, який надається сивому волоссю, застосовують термін «косметичний колір». 

 Для сивого волосся актуальна попередня обробка протравлюванням, під час якого на всю довжину 

волосся наносять окисник. Його не змивають, підсушують, виконують фарбування. 

 Повному зафарбуванню сивого волосся сприяє процедура передпігментації, особливо якщо сивина 

нерівномірна або посивіли окремі пасма. Для виконання передпігментації на волосся наносять барвник, 

на тон темніший натурального кольору волосся й розбавлений у пропорції 1:1 з водою, витримують 10 

хв., не змивають. Потім наносять барвник із 6- або 9-процентною емульсією окисника на 35 хв. (15 хв. з 

додатковим теплом і 25 — без додаткового тепла). Потрібно періодично розчісувати волосся. Після 

закінчення часу витримки барвник змивають з волосся шампунем і виконують нейтралізацію. Для того, 

щоб повністю зафарбувати волосся, надати йому косметичного кольору, барвник має складатися з двох 

рівних частин — 1/2 натурального кольору та 1/2 бажаного кольорового нюансу. Якщо сиве волосся 

становить 50% і менше, натуральна частина барвника може становити 1/3 фарбувального розчину. 

 Для нейтралізації небажаних жовтуватих відтінків на сивому волоссі застосовують відтінкові шампуні, 

які надають волоссю свіжого сріблястого відтінку. 

Існує безліч способів замаскувати небажану сивину. І який з них обрати, залежить від кількості сивого 

волосся. Якщо сивини близько 30%, її можна приховати за допомогою тонування. Якщо понад 50% — 

знадобиться або м'яка фарба, або інтенсивне тонування з невеликим вмістом окислювача 

(освітлювальної рідини). 

За наявності сивини колористичні відтінки слід обирати на тон світлішими, ніж натуральний колір, 

тому що вони будуть вигідніше гармоніювати з кольором шкіри, яка з плином часу стає світлішою. 

Волосся попелястого кольору з невеликою кількістю сивини виглядатиме привабливо після 

використання відтінкових шампунів теплих нюансів:"золотистий блондин", "медовий блондин" та 

"коньячних" відтінків. Від тонування інтенсивнішими кольорами слід утриматись, бо вони будуть 

виглядати на сивому волоссі дуже контрастно. 

Сиве волосся, на відміну від натурального, гірше піддається моделюванню, тому після миття бажано 

ополіскувати його пом'якшувальними відварами трав, після миючого засобу використовувати 

кондиціонери і бальзами. 

Хай якого ви віку, якщо у вас сиве волосся і ви вирішили його перефарбувати, краще обрати відтінок на 

тон світліший за колір вашого волосся, тому що занадто яскраві фарби, особливо темні, тільки 

підкреслюють втому і блідість шкіри. 

Як правило, літнім пані не пасує і яскраво-рудий колір. Він надає шкірі жовтуватого чи сіруватого 

відтінку, акцентує увагу на зморшках, обличчя виглядає втомленим. 

Пам'ятайте, кожного разу, вириваючи сиву волосину, ви сприяєте збільшенню кількості сивини. 

Річ у тому, що корені сивого волосся біля основи фолікула виділяють сироватку, яка, проникаючи на 

інші ділянки шкіри, сприяє зараженню інших волосин. Якщо вам дуже кортить позбавитися сивої 

волосини, акуратно зріжте її манікюрними ножицями. Якщо сива волосина вичісується, не слід 

хвилюватися: це свідчить про те, що вона слабка і не може утримуватися у волосяному мішечку. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ТЕКСТ 
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