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Характеристика матеріалів для перукарських робіт, що 

застосовуються  

під час стрижки та укладання волосся.  

Засоби для моделювання та фіксації зачіски 

В наш час існує дуже багато косметичних засобів для 

волосся.  

Для зручності всі засоби для волосся можна розділити на 3 групи: 

І. Базова форма: до неї відносяться всі косметичні засоби для укладання 

та захисту волосся – пінка, мус, молочко для укладання, спрей для 

моделювання волосся, термозахист, вітамінний комплекс. Всі ці засоби 

наносяться на чисте вологе волосся перед укладанням феном, бігуді. 

ІІ. Стайлінгова   група (моделюючі засоби):  до них відносяться  - гель, віск, гель-віск, 

павутинка, моделююча глина, пудра для об’єму, стрейч-гель та ін.. Ці засоби наносяться на 

укладене сухе волосся та моделюють форму зачіски, свінгуючі пасма або окремі елементи  

зачіски.  Свінгуючі пасма – ефективно акцентовані пасма.  

ІІІ. Фіксуючі засоби:    до них відносяться лаки, які бувають аерозольні та рідкі. 

   Також можливе застосування    -  спрей-блиск, флюїди, масло-спрей, але вразі їх 

використання не бажано застосовувати лак для волосся. 

Засоби для укладання волосся, завивки та збереження зачіски 

Для того щоб зробити гарну зачіску, випускають спеціальні засоби, до яких відносяться: 

— засоби для укладання; 

— лаки для волосся; 

— засоби для хімічної завивки. 

1. Пінні фіксатори. Пінки і муси. 

Пінний фіксатор додає тонкому волоссю об'єм, зберігає форму локонів і укріплює окремі 

частини зачіски. Поважно правильно дозувати фіксатор. Кількість піни на блиску волосся 

ніяк не відіб'ється, але дуже велика кількість піни зробить волосся жорстким і клейким. 

Фіксатор наноситься рівномірно по всій довжині волосся. Перед нанесенням волосся має 

бути вологим і чистим. Балончик перед вживанням струшується. 

2. Лаки. Лак фіксує зачіску і додає блиск волоссю. Лаки для волосся випускаються у 

формі помпових і аерозольних балонів. Перевагою аерозольних лаків є те, що вони 

створюють хмарку з найдрібніших крапельок речовини, яка рівномірно розподіляється на 

волоссі. Як желюючі речовини в лаках для волосся в основному використовуються 

синтетичні смоли. Як розчинник застосовують органічні спирти або їх суміші (етанол, 

изопропиловьш спирт і ін.) Блиск волоссю додають різні силикони. Існують спеціальні 

відтінкові лаки, до складу яких входить фарбник. Сучасні лаки для волосся обов'язково 

містять ультрафіолетові фільтри. 

3. Рідкі фіксатори. Рідкий засіб для укладання за допомогою фену додає особливу 

еластичність довгому волоссю. Містить живильні речовини і речовини, що додають 

волоссю шовковистість. Такий засіб обволікає кожен волос, захищаючи, як панцир, від 

гарячого повітря фену. Волосся після такого укладання легко розчісується, оскільки засіб не 

має вираженої клейкості. Рідкий фіксатор наноситься на чисте і вологе волосся перед 

укладанням їх феномом або накруткою на бігуді. Лосьйон особливо хороший для довгого 

волосся, оскільки додає волоссю шовковистість, слухняність і блиск. 



4. Гелі. Гель для волосся — це "хіт" для укладання молодіжних зачісок. За 

допомогою гелю можна укласти локони з товстих пасм волосся, зробити з них хвилі, а 

також надати форму филированной стрижці. Гель сильної фіксації захищає форму зачіски 

від дії вітру. За допомогою гелю можна створити ефект мокрого волосся. Гель дозволяє 

досягти великої виразності зачіски, але в той же час він обважнює волосся, що позбавляє 

зачіску рухливості і легкості. Невелика кількість гелю розтирається в долонях і рівномірно 

наноситься на чисте і вологе волосся. 

5. Віск для волосся. Віск для волосся "приборкує" кучеряве сухе волосся і одночасно 

доглядає їх, оскільки містить багато живильних речовин жирової природи. Це сприяє 

кращому приляганню кератинових лусочок. В результаті вживання воску волосся стає 

блискучим і краще піддається укладанню. Рекомендується для гладких зачісок. 

6. Гель-віск підходить для створення гладких зачісок, яким додає сильний блиск. 

Наноситься так само, як гель. 

7. Крем для укладання волосся збільшує гнучкість і здатність до розчисування волосся, 

надає волоссю доглянутого вигляду, сухе волосся легше піддається укладанню. 

Використовується для виділення окремих пасм і здобуття блиску на волоссі. Аби 

"приборкати" деяку неслухняну чуприну крем слід наносити на вологі пасма, що стирчать. 

8. Аерозольний гель — суміш гелю з аерозолем для волосся. Такий гель додає зачісці 

стійкість, і об'єм, волосся при цьому не склеюється. Особливість аерозольного гелю полягає 

в наступному: ефект блиску поєднується з легким "мокрим" ефектом. 

9. Стрейч-паутина -  еластичний віск для укладання волосся. Невелика кількість стрейчу 

набиається на долоні та за допомогою плескання розноситься по волоссю. 

10. Помадка – легка форма воску для укладння волосся, наноситься, як на сухе так і на 

вологе волосся. 

Вимоги, що пред'являються до фіксаторів для волосся: 

 Засоби по догляду за волоссям мають бути виготовлені з доброякісної сировини 

відповідно до рецептури, затвердженої Держстандартом. 

 Повинні відповідати призначенню. 

 Повинні забезпечувати міцну фіксацію зачіски. 

 Повинні легко видалятися з поверхні волосся при розчісуванні. 

 Повинні мити нейтральну хімічну реакцію. 

 Не повинні додавати волоссю клейкість, утворювати при висиханні сірий наліт або пластівці. 

 Не повинні містити токсичні речовини. 

 Не повинні викликати алергічні реакції. 

 Упаковка має бути не порушена. 

 Термін придатності не прострочений. 

Декоративні засоби для укладання волосся: 

 Гелі з глітером, блискітка та шимером; 

 Кольорові спреї; 

 Кольорова крейда для волосся; 

 Кольорова туш для волосся; 

 Лак з шимером. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ  

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО 

https://youtu.be/-5Jul5hfo5A  Топ 10 стайлингов для коротких волос 

 

https://youtu.be/-5Jul5hfo5A

