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Блондування та знебарвлення  волосся, фактори , які на них  впливають 

Речовини, які застосовуються при фарбуванні та при обезбарвленні волосся 

Види обробки волосся 

 

https://youtu.be/y0Dj-e3l2W8  освітлення волосся 

https://youtu.be/dRyqbRflKgE фон освітлення 

Барвники першої групи 

До цих барвників належать препарати для блондування, освітлювання та 

знебарвлювання волосся. 

Освітлювальний засіб діє на роговий шар волосся. Його лужний компонент відкриває 

луски; засіб проникає всередину, вступає в реакцію з натуральним пігментом 

волосся, окиснює його. Пігмент утрачає свій колір, повністю або частково 

руйнується, набуває здатності розчинятися у воді, вимивається з волосся, залишаючи 

в ньому порожнини. Окисник руйнує також кератинові зв'язки волосся, тому 

освітлене волосся стає легшим і ламкішим. Процес блондування має поетапний 

перебіг, колір пігменту міняється так: червоний, червоно-оранжевий, оранжевий, 

жовто-оранжевий, жовтий, світло-жовтий. 

У чому різниця між знебарвленням і висвітленням? 

Освітлення — в даному процесі бере участь сильний барвник. Маркування 

осветляющих фарб починається з 12-го рівня глибини тону або позначена як 

спеціальна серія «супер освітлення». Наприклад High Blond або SOS. 

Дані серії насичені пігментами і частково зачіпає натуральний пігмент волосся 

замінюючи його косметичним. Освітлення волосся відбувається значно інтенсивніше, 

ніж від фарбування звичайною фарбою. Освітлення до 4 тонів. 

Такі спец. серії працюють тільки на натуральних волоссі. Ефекту на раніше 

знебарвлені або для додання відтінку на фарбоване волосся ви не отримаєте. 

Знебарвлення — процес сильного знебарвлення волосся, завжди виконується з 

знебарвлюється пудрою. 

За допомогою такого методу можна повністю знебарвити натуральний пігмент, але 

після обов’язково потрібно буде корекція кольору або тонування. 

Даний спосіб фарбування буде однаково працювати як на забарвлених так і на 

натуральних волоссі. 

Отже, важливо розуміти, що освітлити і знебарвити волосся це не одне і теж! 

З варіантом знебарвлення про збереження здоров’я, гарної якості і природності 

волосся можна забути.Освітлення ж допоможе всього лише змінити відтінок на 

кілька тонів, створюючи ефект вигорілого волосся на сонці, залишаючи їх структуру 

майже не пошкоджене. 

Освітлення або знебарвлення волосся — це процедури по розмивання 

натурального або штучного пігменту.Тому їх можна провести як на 

натуральних волоссі, так і на забарвлених. 

Професійні засоби для освітлення волосся діляться на 3 основних типи: 

https://youtu.be/y0Dj-e3l2W8
https://youtu.be/dRyqbRflKgE


1.Крем-фарба - здатна знебарвити волосся на кілька відтінків (2-3) і підходить для 

домашнього використання. Прекрасно освітлює як натуральне, так і фарбоване 

волосся, дбайливо розчиняючи натуральні пігменти. Легко наносити на волосся. 

2.Паста - має склад з підвищеною концентрацією активних речовин, тому 

характеризується щільною консистенцією. При правильному застосуванні здатна 

освітлити волосся на 5-6 тонів. 

3.Пудра - такий освітлювач може наносити тільки професіонал. Засіб змішують з 

окислювачем, який повністю руйнує меланін і освітлює волосся до 9 тонів. Головне, не 

рекомендується експериментувати і переходити з брюнетки в блондинку за 1 раз. 

В основі будь-якого обезбарвлюючого  препарату  входять: 

 перекис водню; 

 персульфати; 

 лужні буферні речовини. 

Завдяки перекису водню відбувається процес виділення активного кисню, який 

поступово руйнує молекули пігменту. 

Солі персульфати підсилюють реакцію освітлення. Найчастіше до складу порошків 

входить персульфат амонію, який при взаємодії з окислювачем виділяє аміак. 

Персульфат калію і персульфат натрію не виділяють аміак і не дають неприємний 

запах. 

Буферні речовини стабілізують рівень pH суміші протягом  всього процесу 

знебарвлення, щоб запобігти коливання хімічної реакції. / 

Також може містити: 

Містить анти-жовті і анти-мідні пігменти які перешкоджають появі небажаного жовтого 

відтінку. Гуарова камідь (речовина отримується з горохового дерева), що входить до 

складу порошку дозволяє при змішуванні з окислювачем отримати м'яку однорідну 

консистенцію. 

Технологія фарбування  

Готовий препарат наносять на сухе волосся, починаючи з нижньопотиличної зони. Пасма 

відділяють вертикальними або горизонтальними проділами. Барвники наносять на пасма 

пензликом, щіткою або аплікатором рівно, швидко і точно. Для досягнення рівномірної 

інтенсивності кольору фарба повинна достатньо обволікати кожну волосину. Барвник 

наносять на все волосся потиличної зони, тімені та скронь. Для рівномірного розподілу 

фарби волосся прочісують. Відлік часу починається з моменту нанесення барвника на 

всю поверхню волосяного покриву. Після нанесення барвника не слід допускати 

«парникового» ефекту, який ускладнює виділення кисню. 12 Освітлення волосся триває 

не менше 50 хв. Якщо волосся слабке достатньо 10-15 хв, для того, щоб отримати 

бажаний колір. Щоб не помилитися з часом витримки, виконується контрольна перевірка 

ступеня зафарбування, а також однорідності кольору на кінчиках і біля коренів волосся. 

Якщо перукар вважає, що інтенсивність фарбування недостатня, можна збільшити 

витримку на 5-10 хв. Додаткове тепло використовується не для всіх барвників, у разі 

його використання час витримки зменшується втричі. При використанні додаткового 

тепла клімазонів необхідно постійно стежити за ходом процесу, який з підвищенням 

температури значно прискорюється. Після закінчення часу витримки за необхідності 

виконується емульгація. Незначну кількість теплої води наносять на волосся, спінюють 

фарбувальну суміш, круговими рухами розподіляють спінену масу на поверхні голови 

від крайової лінії росту волосся. Це полегшує видалення барвника з волосся та шкіри 



голови, дає додатковий час для дії барвника. Після цього волосся ретельно промивають 

спочатку теплою водою (до стану чистої незафарбованої води), а потім зі спеціальним 

шампунем. Щоб зменшити вплив залишків барвника та нормалізувати стан волосся і 

шкіри голови, виконують обробку нейтралізуючим бальзамом 

Оксидаційні барвники (пігменти) - безбарвні або слабофарбовані ароматичні аміни, 

оксибензоли і амінофеноли, з яких при фарбуванні під дією окислювачів утворюються 

кольорові сполуки всередині волосся (косметичний пігмент). Вони нерозчинні завдяки їх 

складним структурам і міцним зв'язкам з кератином волосся. 

Косметичний пігмент волосся формується з суміші оксідаційних барвників. На 

молекулярному рівні виглядає так. 

1. Мікромолекули оксидаційних барвників проникають в волосся. Їх частинки дуже 

малі, тому часто в термінах косметичних компаній вони звуться мікросферами, 

наномолекулярними комплексами. 

2. Мікромолекули барвників окислюються всередині волосся і одночасно 

вступають в хімічну реакцію один з одним, утворюючи кольорові з’єднання - 

довгі молекулярні ланцюжки. Іншими словами, макромолекули. 

3. Під час свого формування макромолекули кольору взаємодіють з кератином, 

закріплюючись в порах волосся. Результатом цього складного процесу є зміна 

відтінку волосся, придбання ним стійкого кольору, що не змивається водою. 

Щільність кольору залежить від концентрації оксидаційних фарбників і часу 

витримки. Якщо фарбувальну суміш, наприклад, змити завчасно, колір може 

вийти менш насиченим, оскільки не всі «молекули кольору» встигнуть 

проявитися. 

Найпоширенішим і активним оксидаційним барвником, що використовується для 

окисного фарбування волосся, довгий час був і залишається парафенілендиамін (n-

диамінобензол). Він дає чорний і темно-коричневі тони. З - за своєї високої 

активності він може вступати в реакцію з шкірою і викликати алергію у вигляді 

почервоніння, екземи, набряку. Для запобігання таких неприємних сюрпризів 

виробники рекомендують проводити тест на алергію за 48 годин до фарбування. Ці 

вимоги відносяться і до стійких фарб, що містять поряд з парафенілендіаміном і 

інші оксидаційні барвники. 

Аміак - другий ключовий компонент перманентних фарбників. Являє собою 

безбарвний газ з різким запахом (нашатирного спирту). 

Аміак виконує дві функції. 

1. Створює лужне середовище, необхідне для правильного окислення оксидаційних 

барвників перекисом водню. 

2. Розпушує кутикулу - під дією аміаку волосся набухає, збільшується в розмірах, 

відкриваються кутикула і пори, внаслідок чого фарбувальний склад вільно проникає 

в кортекс волосся. 

Перекис водню (Н2О2)- активний компонент барвників з’єднання з яким має сильні 

окислюючі властивості. 

Отже, в барвниках для волосся перекис водню виконує дві основні функції. 

1. Знебарвлює натуральний пігмент волосся - окислює меланін. 

2. Окислює оксидаційні барвники, в результаті чого формується новий колір. 



У фарбуючу основу входять: 

-       суміш кондиціонуючих і доглядаючих речовин, що складають від 50 до 75% 

барвника; 

-       спеціальні   солі, що запобігають передчасному окисленню барвника; 

-       консерванти-парабени, що складають в середньому від 0,001 до 0,05% 

барвника. 

Таблиця 1. Активні компоненти перманентних барвників.  

Компонент Роль у фарбуванні 
Побічні ефекти і 

додаткові відомості 

Оксидаційні фарбники 
Формує косметичні пігменти  

при окислені перекису водню 

В рідких випадках 

може викликати 

алергію, вступаючи в 

реакцію з протеїном 

шкіри. 

У великих 

концентраціях 

токсичні 

Луги: 

аміак і моноеталамін 

Розпушує кутикулу 

Створює сприятливе середовище  

для окислення оксидаційних фарбників 

Аміак: 

Пошкоджує волосся 

Може викликати 

опіки шкіри голови и 

провокувати 

появу алергічної 

реакції 

Отруйний  у  великій 

концентрації 

Моноеталамін пошко

джує волосся, 

відкриваючи 

кутикулу, однак діє 

щадніше аміаку 

Перекис водню 

Забезпечує натуральні пігменти 

Окислює оксидаційні фарбники,  

з яких формується косметичний  

колір волосся 

Сушить шкіру 

голови  і волосся 

 

Види обробки волосся 

За допомогою барвників першої групи виконують такі перукарські операції: 

—  освітлення — зміну природного кольору волосся на півтону, декілька тонів (як самостійну або 

підготовчу операції з фарбування волосся); 

— знебарвлення — повне освітлення до надання кольору «блондин» (як самостійну або підготовчу 

операції з фарбування); 

—  протравлювання — видалення з волосся штучних пігментів попереднього барвника перед 

наступним фарбуванням; підготовка сивого та темного волосся до фарбування світлими 

барвниками; 

— мелірування — освітлення окремих пасом волосся; 

—  балаяж — освітлення кінчиків волосся (як самостійну або підготовчу операцію). 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ТЕКСТ 

 


