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Характеристика матеріалів для перукарських робіт 

Парфумерно-косметичні засоби, інструменти, обладнання, пристосування займають 

практично головну роль в роботі перукаря. Без них не можна обійтися, так як це 

незамінний компонент у виконанні перукарських робіт. 

Інтрументи перукаря: 

1. Інструменти для розчісування волосся; 

2. Інструменти для стрижки; 

3. Інструменти  для укладання волосся. 

4. Інструменти для завивання волосся. 

Парфумерно-косметичні засоби:  

до функціональних властивостей парфумерно-косметичних засобів можна віднести: 

парфумерні, косметичні, захисні, лікувально-профілактичні, спеціальні властивості; 

очищаючу, тонізуючу дію; здатність відлущувати та ін.  

 Парфумерні властивості – це здатність ароматизувати шкіру, волосся, руки, одежу та ін. 

і довготривалого утримання цього аромату.  

Косметичні властивості проявляються через зовнішній видимий ефект покращення стану 

шкіри і волосся, завдяки зволоженню, живленню, регенерації, поліпшенню обмінних 

процесів у шкірі, внаслідок чого підвищується пружність і еластичність шкіри, 

покращується її колір, розгладжуються зморшки. 

У багатьох підручниках і навчальних посібниках розглядається класифікація 

косметичних засобів, розроблена радянським косметологом і парфумером Р.А. 

Фрідманом ще у 1935 р., яка набула поширення в усьому світі. Згідно Р.А. Фрідману 

косметика ділиться на наступні групи:  

 гігієнічна і лікувально-профілактична;  

 декоративна; 

 театральна (професійна або сценічна);  

 лікарська (лікувальна). 

Гігієнічна і лікувально-профілактична косметика призначена для захисту шкіри, зубів, 

волосся, нігтів від шкідливого впливу зовнішнього середовища, мікробіологічних дій, а 

також для збереження і підтримки їх в здоровому і красивому стані. Широко 

використовується у повсякденному житті людини. Декоративна косметика призначена 

для прикраси, або зміни зовнішності шляхом маскування (приховування або 

затушовування) недоліків зовнішності людини. Театральну косметику (професійні або 

сценічні засоби для TV, подіуму та ін.) застосовують актори для тонального 

моделювання обличчя, волосся, шкіри тіла. Це різноманітні грими, клеї, засоби для 

зняття гриму та ін. У рецептурах використовуються спеціальні світлофільтри. До цієї 

групи відносять також препарати для перукарень і косметичних салонів. Зазвичай ці 

засоби більш концентровані. Існують спеціальні методики використання професійних 

засобів. Потрібна професійна підготовка фахівців 109 (косметологів, дерматологів, 



перукарів, візажистів та ін.) для нанесення такої косметики. Її зазвичай упаковують в 

ємності більшого об'єму, що пов'язано із специфікою їх використання. Останнім часом 

професійні засоби, розфасовані в споживчу тару, з'явилися на прилавках магазинів в 

роздрібній торгівлі, наприклад засоби догляду за волоссям, нігтями та ін. До лікувальної 

косметики відносять косметичні засоби з лікувальними і фармацевтичними 

властивостями, призначені для профілактики, лікування і усунення шкірних 

захворювань, захворювань волосся, нігтів та ін. Лікувальні засоби реалізуються через 

аптеки за рекомендаціями лікаря-косметолога або дерматолога і застосовуються під 

безпосереднім його контролем в строго індивідуальному порядку.  

Класифікацію та асортимент гігієнічної і лікувально-профілактичної косметики. Залежно 

від призначення її класифікують на:  

 засоби для догляду за шкірою;  

 засоби для гоління і догляду за шкірою після гоління;  

 засоби для догляду за волоссям;  

 засоби для догляду за зубами і порожниною рота;  

 інші косметичні засоби – дезодоранти, засоби для ванн. 
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