
Технологія перукарських робіт 

Урок № 71 Загальна характеристика фарбування волосся як складової 

перукарських робіт 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО    

https://youtu.be/iglJQdCUw-M Про будову волосся і основи теорії кольору. 

https://youtu.be/kgs6yvnYdSY Що таке глибина тону та фон освітлення 

ВСЕ ЩО ПІДКРЕСЛЕНО – ПЕРЕПИСАТИ ТА ЗДАТИ 

Фарбування волосся – це процес, при якому відбувається зміна кольору волосся під 

дією фарбуючого чи освітлюючого препарату. 

Професійне фарбування повинне забезпечити клієнту бажаний колір, оправдати його 

сподівання і не  пошкодити  волосся. 

 Результат фарбування залежить від багатьох факторів. 

1.) властивостей волосся: початкового кольору волосся, від того, натуральний він чи 

штучний; гігроскопічності волосся; товщини, довжини та інших характеристик; 

2.) кольору фарби, її якості і можливостей; 

3.) дотримання технології фарбування. 

Першими фарбами для волосся були природні, рослинні фарби, найчастіше хна.  Древні 

єгиптяни 6000 років тому фарбували волосся і нігті хною.  

В кінці XIX століття німецький хімік Август Гофман відкрив парафенілендіамін, що 

дозволило створити новий барвник для волосся. Але почали помічати, що у людей, які 

ним користувалися часто, почали виникати симптоми свербіння і отруєння, фарба 

викликала моторошні подразнення й запалення шкіри.   В 1906 році хіміки Кольман і 

Вольфенштейн виявили, що під час 

перетворення  барвника  в  фарбу  з'являється  шкідлива   речовина,  -  хінондіамін,  -

  який  і   викликає ці симптоми. Шляхом хімічних дослідів знайшли речовини, які змогли 

нейтралізувати її, отриманий барвник став нешкідливим. 

Правда   СЕС   забороняють  використання   препаратів,   які   містять  парафенілен

діамін  в концентраціях, що перевищують 1,3%. 

«Сучасний перукар знає три фарби для фарбування волосся: урсол, хну і басму» - так 

писав  К.Г. Лазарєв в своїй книзі «Перукарська справа», яка видана в 1936 році. 

Винахідником першої загальнодоступної фарби для волосся був француз Євгеній 

Шулер. Він пішов по шляху хімічного синтезу й створив першу фарбу на основі 

парафенілендіаміну,  що була  запатентована під маркою «L'Oreal».  Цю ж назву 

одержала корпорація по виробництву косметики, що займає в цей час одне з лідируючих 

місць на світовому ринку косметичної продукції. І це стало відкриттям ери хімічних 

барвників, які сьогодні тримають пальму першості на ринку фарб для волосся. 

В 1932 році Лоуренсу Гелбу вдалося вдосконалити формулу барвника, засновану на 

проникненні штучного пігменту усередину волосся завдяки тому, що його лусочки 

розсовуються за рахунок впливу хімічних компонентів. Така фарба забезпечувала 

стійкий колір, однак досить агресивно впливала на волосся. Тому в 1950 році Лоуренс 

https://youtu.be/iglJQdCUw-M
https://youtu.be/kgs6yvnYdSY


Гелб розробив  склад, що більш дбайливо впливав на структуру волосся. Його формула 

дотепер становить основу в більшості сучасних фарб для волосся. 

На сьогоднішній день хіміки продовжують удосконалювати склади фарб. Головним 

чином зусилля спрямовані на створення барвника, при якому буде можливо звести ризик 

ушкодження волосся під час фарбування до нуля. 

Колір волосся. 

Основними складовими частинами волосини є кератин і пігмент, які являють собою 

суміш білкових компонентів.  Пігмент - це білок, що має у своєму складі до 13 % азоту, 

до 10%  сірки, кисень, сліди заліза і миш’яку, нерозчинний у воді, але розчинний у лугах 

і кислотах. 

На дні волосяного фолікулу є пігментоутворюючі клітини під 

назвою меланоцити. Вони продукують маленькі, овальні структури, які 

називаються меланосоми. Меланосоми - це протеїнова оболонка, яка оточена пігментами, 

що називають меланін. В результанті меланін вбудовується в протеїновий кератин 

клітини, доки волосина росте. Він міститься в корковому шарі волосся, розподіляється 

нерівномірно - чим ближче до зовнішнього шару волосини, тим менше фарбуючих 

речовин; в кутикулі їх майже немає. В темному волоссі пігменту більше, ніж в світлому. 

Природний колір волосся визначається комбінацією різних типів пігменту, їх формою, 

розміром і кількістю. 

Меланоцити  продукують два типи пігменту меланіну: гранульований (твердий, 

зернистий) — евмеланін; розсіяний (рідкий, дифузійний) — феомеланін. Розпорошений 

дає світлі тони - відтінки, а зернистий – більш темні Гранульовані пігменти евмеланіну 

надають волоссю кольору від чорного до бурого. Гранули меланіну подовженої форми 

надають волоссю темного кольору. Чим їх менше, тим світліший колір. Гранули 

меланіну круглої або овальної форми надають волоссю рудого кольору. Поєднання 

подовжених гранул з овальними та круглими дає приємний рудувато-коричневий 

відтінок. При поєднанні подовжених гранул і невеликої кількості круглих волосся буде 

чорним з рудим відтінком. Розсіяні  пігменти феомеланіну розподілені в клітині 

рівномірно і дають відтінок  від червоного до жовтого. Кожна людина має настільки 

неповторну комбінацію натуральних пігментів, що зустріти людей з однаковим кольором 

волосся практично неможливо. 

Для характеристики кольору волосся використовують такі терміни, 

як глибина та нюанс. Для визначення й опису натурального кольору волосся 

використовують шкалу глибин і тонів кольору. 

Глибина кольору (рівень)— ступінь темності – світлості та  яскравості кольору 

волосся без врахування його відтінку.  

Глибина кольору залежить від кількості евмеланіну, що міститься у волоссі. Тип 

евмеланіну, його розмір і кількість визначають колірну гамму глибини кольору від 

найсвітлішого до чорного. В залежності від співвідношень різних  видів пігменту, від їх 

інтенсивності і кількості бульбашок повітря, і утворюється той чи інший колір волосся. 

Причому волосся ніколи не буває синім, жовтим чи червоним, тобто натуральний колір - 

це завжди результат змішування. Кількість феомеланіну визначає відтінок волосся. 



      Напрямок кольору (ньюанс, відтінок, тон) —   це  переважання  якого-

небудь  відтінку  в  кольорі. НЮАНС КОЛЬОРУ  описує його особливості,  відтінки 

кольору волосся. Наприклад, світлий блондин може мати золотистий, матовий, 

попелястий відтінок. На нюанс кольору впливає, головним чином, кількість рідкого 

(розпорошеного) пігменту – жовто-червоних частинок феомеланіну, а точніше, 

співвідношення пігменту обох груп. Найменше феомеланіну в волоссі попелястого 

відтінку, найбільше – в волоссі червонястих відтінків. 

Класифікація барвників. 

Всі барвники, що використовуються в перукарнях,  традиційно  розділяють  на чотири 

основні групи 

1) знебарвлюючі (блондуючі, освітлюючі); 

2) хімічні (окислюючі, синтетичні); 

3) фізичні (обгортаючі, тонуючі); 

4) натуральні (рослинні, природні). 

  Також фарби класифікують за принципом їх роботи і особливостями складу. 

·         Перманентні фарби для волосся – основна група фарб, найбільш стійкі, 

проникають найглибше у волосину, можуть  не лише надати відтінку, але  також 

зафарбувати сиве волосся і освітлити натуральний колір волосся. 

·         Деміперманентні  фарби для волосся – фарби для «тонування», які  не 

освітляють волосину, але добре справляються з проблемою зміни відтінку і  затемнення 

волосся. 

·         Семіперманентні фарби – досить м’які фарби, які дозволяють змінити відтінки 

волосся   не без використання перекису водню, але на невеликий термін. 

·         Фізичні барвники – нестійкі барвники для зміни відтінку волосся на короткий час 

в 1-2 дні і незначної відтіночної корекції кольору. 

·         Безаміачні фарби для волосся -  теж можуть бути деміперманентні  і 

перманентні. 

·         Натуральні фарби -  містять  в якості фарбуючих  пігментів містять екстракти 

рослин і плодів 

  

 


