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Характеристика матеріалів для перукарських робіт, що 

застосовуються під час хімічної завивки 

Урок №22 Склад препаратів, що застосовуються  

для хімічної завивки 

Засоби для хімічної завивки волосся 

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ ВОЛОССЯ 

Хімічна завивка — це зміна структури волосся на довг 

ий час (не менш 3-х місяців), вона може бути термічною і власне хімічною. 

 Термічна завивка (перманент) — це вид гарячої тривалої завивки, що 

виконується при підвищеній температурі. Термічна завивка залежно від джерела 

нагріву може бути електричною і паровою. 

 Хімічна завивка — це тривала завивка, яка проводиться при температурі, 

близькій температурі людського тіла. 

При виконанні хімічної завивки волосся піддається дії двох препаратів: 

 - препарату для завивки, який розм'якшує структуру волосся, надаючи їм нову 

форму 

 - фіксажу, який закріплює отриманий результат. 

Основою майже всіх препаратів, що випускаються в даний час, для хімічної завивки 

волосся служать тіоорганічні з'єднання і їх похідні. У більшості рецептів зарубіжних 

препаратів для хімічної завивки присутня ТІОГЛИКОЛІЄВА КИСЛОТА.  

Переваги тіоорганічних сполук: 

• Дають довговічний і пружний завиток. 

• Можливість обробки при кімнатній температурі без додаткового підігрівання. 

Недоліки тіоорганічних з'єднань: 

- Унаслідок виділення на повітрі сірководня і меркаптану мають різкий неприємний 

запах; 

- Їх випари є токсичними і можуть викликати хворобливі явища — головні болі, 

загальне нездужання, зменшення вмісту білих кров'яних тілець, шлунково- кишкові 

розлади, порушення роботи нирок, захворювання шкіри: почервоніння і сухість, 

тріщини, дерматити, інколи бульбашковий висип, свербіння, екзема, кропив'янка і 

поразка нігтів і ін. , 

Рекомендуються лише для здорового і міцного волосся. 

Як альтернативні, більш щадних засобів для завивки використовують:  

• Моноетаноламін  

• Амінометил пропанол  

• Меркаптамін  

• Цестеамін 

• Сульфіт і дисульфит амонія  

• Екстракт стебел бамбука. 



Механізм зміни форми волосся при хімічній завивці. 

Хімічний процес протікає 

при рН = 9-11; чим вище 

рН препарату, тим 

сильніше він діє на 

волосся. Волосся швидше 

набрякає, швидше 

відбувається розрив 

цистинних зв'язків 8-8, але 

і активніше відбувається 

гідроліз амінокислот 

волосся (пошкодження 

волосся). Тому до вибору часу витримки і концентрації препарату слід підходити 

індивідуально, залежно від волосся, їх структури, стану (сухі, жирні, нормальні), від 

дії на волосся окислювальних фарбників. 

 

Етапи хімічної завивки. 

Виділяють три  етапи хімічної завивки. 

На першому етапі виконуються 

^ Хімічний вплив за допомогою препаратів - розкислювання. Розкислювач 

приносить у волосся водень, який і розриває двосірчисті мости. 

^ Фізичний вплив за допомогою коклюшок - механічна зміна форми волосся. При 

накрутці на коклюшки розірвані двосірчисті мости в кератинових ланцюжках 

зміщуються, і волосся набуває форми коклюшки. 

Ці два процеси називаються пластифікацією.  

Ідеальний відсоток розкислювання — 30% зруйнованих двосірчистих мостів, що 

дозволяє отримати пружний завиток і зберегти якість волосся. В середньому це 

означає, що кожен третій міст має бути розірваний. Для цього дуже важливо 

правильно вибрати хімічний склад і точно дотримуватися часу витримки. 

Наприклад, якщо вибрати дуже сильний хімічний склад або збільшити час 

витримки, волосся стане чутливим і погано триматиме форму. І навпроти, якщо 

вибрати слабкий хімічний склад або скоротити час витримки, завиток буде дуже 

слабкий, і така хімічна завивка збережеться дуже короткий час. 

На другому етапі виконується хімічний вплив — закріплюють новоутворені зв'язки 

за допомогою фіксажу. Завдяки окислювачу, який міститься у фіксаторі, виділяється 

кисень. З'єднуючись з воднем, він відновлює двосірчисті мости. Волосся фіксується 

в новій формі, До нього повертається його цілісність і міцність, але вже в новій 

формі. 

На третьому етапі виконують нейтралізацію — затвердіння кератину. 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ - ЦЕ ПРОЦЕС ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ХІМІЧНОГО 



ПЕРМАНЕНТНОГО РОЗЧИНУ І ЗАТВЕРДІННЯ ВОЛОССЯ В ЇХ НОВІЙ ФОРМІ. 

(на пам’ять). 

Процес нейтралізації виконує дві важливі функції: 

Дезактивує (нейтралізує) будь-які залишки перманентного складу у волоссі.  

Відновлює зруйновані дисульфідні зв'язки, перегруповуючи їх в іншу форму. 

Лужність і кислотність. 

Хімічний показник кислотності або лужності розчину виражається через рН. Шкала 

рН включає значення від 0 до 14. В чистій воді, що вважається нейтральною 

речовиною, відповідає значення 7 в середині шкали. Розчин з показником рН нижче 

7 є кислим, а показником вище 7 — лужним.  

Лужний розчин викликає розм'якшення і набрякання волосся; 

а  кислий — скорочення і затвердіння.  

Препарати для хімічної завивки мають рН близько 10 із зрушенням в лужну 

сторону. Показники кислотності в нейтралізуючих речовинах близько до трьох, цей 

показник розташований в кислій частині шкали.  

ВІДИ ХІМІЧНОЇ ЗАВІВКИ: 

1.Лужна хімічна завивка. 

Головним активним інгредієнтом препарату для лужної завивки є тіогліколят амонія 

— хімічна сполука, що утворюється в результаті реакції аміаку з гліколевою 

кислотою, рН лужного складу лосьйону для завивки зазвичай складає 8,2-9,6 

залежно від кількості аміаку. Цей склад швидше проникає у волосся, чим кислотно-

збалансований.  

2.Кислотно-збалансована хімічна завивка. 

Головним активним інгредієнтом кислотно-збалансованих препаратів є 

глицерилмонотіогліколят. Його рН нижче, ніж у лужного препарату. Цей препарат 

м'якше діє на волосся і зазвичай дає менш тугі локони, чим лужна холодна завивка. 

В кислотно-збалансованого лосьйону рН складає приблизно 4,5- 6.5, розчин 

проникає у волосся повільніше, ніж лужний, тому обробка волосся триває довше. 

Використовуване при цьому тепло може бути двох типів: від самої хімічної реакції 

(екзотермічний метод); із зовнішнього джерела — звичайно це климазон або 

інфрагрілка (ендотермічний метод). Хімічна завивка на кислотній основі менш 

міцна, чим класична (на лужній основі), через 4-6 тижнів волосся стає не таким 

пишним. 

3. Нейтральна хімічна завивка. 

Так само, як і завивка на лужній основі, має водневий показник рН 7,4, але діє 

набагато більш щадяще, ніж хімічні речовини на кислотній основі. Нейтральна 

хімічна завивка ідеальна для клієнтів, в яких після хімічної завивки волосся стає 

жорстким, їм потрібний великий захист. Спеціальний кератиновий комплекс вже під 

час хімічної завивки згладжує пошкодження, що з'явилися в роговому шарі і 

піклується про еластичність і стабільність волосся. 



Склад нейтралізаторів. 

Нейтралізатори для кислотно-збалансованої і лужної хімічної завивки виконують 

одну і ту ж функцію: надовго закріпити локони. Нейтралізація — дуже важливий 

етап. Якщо волосся нейтралізоване неправильно, локон може послабнити або після 

миття голови розійтися. В основному нейтралізатори складаються з відносно малої 

кількості перекису водню, що окислює агента і кислотного рН. 

Вимоги до якості препаратів для хімічної завивки волосся: 

1. Засоби для хімічної завивки волосся мають бути виготовлені з доброякісної 

сировини відповідно до рецептури, затвердженої Держстандартом. 

2. Повинні відповідати призначенню. 

3. Повинні забезпечувати збереження завитка протягом не менше 3 міс., навіть у 

разі стрижки. 

4. Повинні легко змиватися з волосся теплою водою. 

5. Повинні мати запах парфумерного аромату (не різкий). 

6. Повинні містити поверхнево-активні речовини (ПАР), що забезпечують добре 

змочування і просочення волосся. 

7. Не повинні змінювати первинний колір волосся. 

8. Не повинні надавати алергічної і дратівливої дії на шкіру і слизисту оболонку. 

9. Упаковка має бути не порушена. 

Термін   придатності  не прострочений. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ  

 


