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УРОК №16 

Характеристика матеріалів для перукарських робіт, що застосовуються 

під час обезбарвлення та фарбування волосся 

ФАРБНИКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ  ДІЛЯТЬСЯ НА ЧОТИРИ ГРУПИ: 

Група І — що освітлюють або знебарвлюють.  

Група II — хімічні. 

Група III — тонуючі. 

Група IV — рослинні. 

Фарбники І групи. 

До першої групи фарбників відносяться ті, що освітлюють, знебарвлюють. 

Знебварвлення волосся — це окислення, тобто руйнування природного пігменту волосся. 

Обезбарвлювати можна лише здорове волосся, а волосся з порушеною структурою може 

миттєво втратити свою життєздатність. Для освітлення та знебарвлення використовують 

окисник (3%, 6%, 9%, 12%) та знебарвлюючу пудру. 

Сьогодні найбільш використовуваними препаратами є освітлюючий крем і освітлюючий 

порошок, їх перед застосуванням змішують з окислювачем (у пропорції 1:2), що містить 

перекис водню. При цьому освітлення якісніше, ніж із застосуванням чистого перекису 

водню і аміаку. 

СКЛАД ФАРБНИКІВ 1 ГРУПИ   

 Окислювачі. Освітлюючі засоби як окислювач зазвичай містять персульфат амонія, 

персульфат калія, або перекис водню. їх завдання - активне вивільнення кисню в ході 

протікаючої хімічної реакції. Результат такого освітлення зазвичай зберігається на 

волоссі тривалий час.  

Оксигент – це кремова емульсія, яка дозволяє стійко фарбувати волосся, максимально 

змінювати колір зафарбовувати сивину, освітлювати до 4-ох тонів і затемнювати 

натуральну і освітлюючу  базу.  

Гідроперит – це суха суміш перекису водню і карбаміду, при розчиненні гідропериту у 

воді виходить розчин перекису водню. Реакція розчинення - ендотермічна - проходит з 

поглинанням енергії, тобто з різким пониженням температури, тому розчиняти 

гидроперит слід лише в гарячій воді.  

Пергідроль - це 25-30% перекис водню, його отримують в результаті розчинення з водою 

в певній пропорції – 1:10  -отримаємо 3% перкись водню; 1: 2 – 15% перекись водню .  

Знебарвлююча пудра - призначена для повного або часткового освітлення пігменту у 

волоссі. Причому ця група препаратів ефективно працює як з натуральним, так і з 

штучним пігментом. Пудра для освытлення досить агресивний і сильний продукт з дуже 

лужним pH, який може погіршити структуру волосся і пошкодити шкіру. Віна в 

основному розрахована на професійне салонне застосування. 

Фарбники II групи - це хімічні фарби, а також фарбники на основі солей та металів. Вони 

здатні радикально змінити колір волосся, зафарбувати сивину, відрізняються багатою 

гаммою кольорів і простотою у вживанні. Новий колір волосся зберігається довго - до 

наступного фарбування.  

Форми випуску - бувають  пастоподібними (стійкі крем-фарби). 



СКЛАД ФАРБНИКІВ 2 ГРУПИ (хімічних фарбників) 

1. Окислювачі. 

2. Стабілізатори 

3. Відновники. 

4. Формоутворювачі. 

5. Фарбувальні пігменти. 

Переваги фарбників 2 групи:  

^ Освітлюють волосся  

^ Здатні радикально змінити колір волосся  

^ Зафарбовують сивину  

^ Зручні і прості у користуванні  

^ Відрізняються широкою гаммою кольорів  

^ Змінюють колір волосся на довгий час 

Фарбники IV групи. 

Це натуральні фарбники рослинного походження. В процесі фарбування натуральними 

фарбами відбувається обволікання верхнього шару волосся і часткове проникнення 

фарбувального пігменту в кутикулу.  

До них відносяться: 

1. Чиста хна (листя африканського, азіатського чагарника лавсанії), фарбує в червоно-

мідний колір. 

2. Басма (подрібнене листя іранської рослини індиго) фарбує в зелений колір. 

Змішуючи їх в різних пропорціях отримуємо: 

1 частина хни + 1 частина басми = коричневий колір; 

1 частина хни + 3 частини басми = чорний колір; 

2 частини хни + 1 частина басми = каштановий колір. 

Чим більше хни, тим яскравіший мідний відтінок в каштановому кольорі. Сама по собі 

хна дає мідно-руді тони при забарвленні волосся, а її суміш з басмою — будь-які, дуже 

живі відтінки, від русявого до чорного. Окрім всього суміш натуральної хни і басми 

благотворно діє на шкіру, коріння волосся і сприяє їх зростанню. 

Д/З: ПРОЧИТАТИ МАТЕРІАЛ ТА ЗАКОНСПЕКТУТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 

ЗАПИСАТИ 5 РЕЦЕПТІВ ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ  IV ГРУПОЮ БАРВНИКІВ 

ПЕРЕЛІЧИТИ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ IV ГРУПИ БАРВНИКІВ 


