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Сучасні види хімічних препаратів для біозавки  

ОПИСАТИ ТА ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ  СУЧАСНІ ВИДИ ХІМІЧНИХ 

ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ БІОЗАВКИ  

ОФОРМИТИ НА А4  

Наприклад: 

Види біозавивки 

Існує 2 основних різновиди: 

 класична біозавивка, без додаткових поживних речовин у складі; 

 вітамінна, що містить компоненти для догляду за кучерявим волоссям і відновлення 

структури волосся. 

У свою чергу, вітамінна 

біозавивка буває декількох 

видів: 

Італійська, вона ж Мосса або 

MOSSA 

Підійде для коротких пасом, каре, 

а також якщо хочете отримати 

тугі дрібні завитки. Містить 

екстракт бамбука. Надає 

лікувальний ефект, реконструює 

волосяні стрижні, тому 

оптимальна для пошкоджених, 

тонких пасем. Завдяки складом не 

впливає на шкіру, зберігає колір, блиск волосся. 

 

З протеїнами шовку 

З протеїнами шовку, які доглядають за пасмами, що покращують їх структуру. У 

цього виду завивки дуже красива назва — «Шовкова хвиля». Кращий варіант для 

пофарбованої, освітленої шевелюри і корекції «хімії». Кучері виходять м’якими, 

тримаються приблизно 2 місяці. Виглядають дуже природно. 

Японська біозавивка з протеїном 

Її головна особливість — особливий липидно-зволожуючий комплекс у складі. 

Регулює еластичність, блиск волосся, забезпечує достатнє зволоження. Вважається 

оптимальною для довгого волосся. Локони виходять середніми по жорсткості. 

 

 



2. Вперше біозавивка з'явилася в 1999 році. Принцип дії такої завивки 

відрізняється від хімічної тим, що її основний компонент цистин не руйнує структуру 

волосся, а навпаки, зміцнює її. 

Цистин - це біологічний білок, що має аналогічну структуру з білком 

людського волосся. В результаті процедури біозавивка волосся наповнюються 

білком, поліпшується їх структура, і вони краще виглядають. Біозавивка може 

застосовуватися до будь-якого волосся - пофарбованим або пошкодженим, проте 

кращий результат виходить все-таки на натуральному волоссі. 

Біозавивка стійко тримається близько шести місяців. Волосся при цьому 

зберігають свою структуру, колір і блиск, локони залишаються міцними і одночасно 

м'якими, а за рахунок кондиціонуючого ефекту виглядають вільними, природними і 

привабливими. 

 

Переваги процедури: 

 відносна безпека. Не можна назвати біозавивку абсолютно нешкідливою, але 

вона набагато краще хімічних складів і щоденного «терзання» волосся плойкою, 

щипцями або праскою; 

 пасма можна вирівняти, якщо набридне ходити з кучерями; 

 при правильному догляді локони не стають схожі на клоччя, як при «хімії»; 

 після процедури можна фарбувати волосся; 

 кучері виглядають природними, блищать; 

 зачіска не вимагає тривалої укладання; 

 з’являється додатковий об’єм; 

Зверніть увагу, з біозавивкой зникає проблема надмірно жирного волосся, тому 

що препарати  злегка підсушують шкіру. 

Недоліки: 

 зміна структури волосків, вони можуть стати пористими, пухнастими; 

 кінчики іноді сікуться, всупереч належного догляду; 

 неприємний запах протягом декількох тижнів, що посилюється при 

намоканні голови. Деякі дівчата порівнюють його з тим, як пахне мокра шерсть 

собак або овеча шкіра; 

 без спеціального догляду локони втрачають презентабельний вигляд; 
 свербіж голови і лупа, якщо шкіра голови суха. 

 

 


