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Загальна характеристика процесу хімічної завивки волосся 

Перші  патенти  були предявлені в 1935 році і велися до 1950. 

Зробивши таку завивку, Ви зможете кільк амісяців  носити  пишнозавиті  локони. Вся 

справа в тім, якимхімічним складом обробляють  волосся. Помітимо  тільки, що 

кожному волоссю форму надають сірчані містки (дисульфидні зв'язки). Хімічні 

речовини, який волосся обробляють при завивці, руйнують ці містки. Волосся при 

цьому може прийняти будь-яке положення. Це  положення  визначається способом 

накрутки волосся на коклюшки. Після цього волосся обробляють спеціальним 

фіксатором. Він закріплює волосся в новому положенні. Коли знімають коклюшки, 

волосся зберігають нову для них кучеряву форму. 

Вважається, що хімічна завивка з'явилася на світло 16 листопада 

1906 року. Перукар Карл Несслер у цей день зробив таку 

завивку своїй дружині в присутності  великої  кількості людей. 

У ті  часи для такої завивки використовували  спеціальні  

латунні валики. Їх нагрівали до дуже  високої  температури. 

Після цього волосся обробляли хімічними препаратами. 

Зрозуміло, що волосся від цього не ставали здорове. Поки 

Несслер розробляв технологію завивки, він два рази спалив 

волосся своїй  дружині. Що й  говорити, краса вимагає жертв. 

Хімічна завивка — це перукарська послуга з довготривалого завиття волосся із 

застосуванням хімічних препаратів.  

Сучасні технології, постійне вдосконалення рецептів хімічних  препаратів 

перетворили завивку в найпродуктивніший  спосіб  впливу на об'єм і тип волосся. 

Принцип дії та основні стадії процесу завивки залишаються  незмінними — хімзавивка 

впливає на структуру волосся, «перебудовує» його для набуття  нової  форми. 

У даний час хімічна завивка волосся отримала широке 

поширення у всьому світі. При наявності  достатнього 

ассортименту препаратів для  хімічної завивки можна 

одержати гарні результати при обробці  волосся самих різних 

властивостей і будови. 

Хімічні завивки бувають  різні: накрутка на дві коклюшки, 

кругова, на шпильку,прикорнева, спіральна, зірочкоподібна, 

часткова, пірамідка, через пасмо, на кіски, джгутики, гофре, за допомогою спеціальних 

затисків, завивка на бігуді Jumbo. Існує багато  різновидів  хімічної завивки. Це 

визначається  хімічним складом, що  використовується  для обробки волосся. Раніше 

все було простіше. Використовували  тільки  лужний і кислотний  склади. У наш час 

постійно з'являються нові типии коклюшок й нові  хімічні препарати.  
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