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Урок №7 

Маски, креми-емульсії для волосся 

Маска - це свого роду лікування волосся, так як вона працює з внутрішньою 

частиною волоса, заповнює її необхідними елементами і збагачує. 
Використовується не частіше ніж один раз на тиждень. 

Варто дотримуватися правильного нанесення цього засобу: 

1. Миємо волосся шампунем, обертаємо рушником і вичавлюємо залишки води. 

2. Наносимо маску на волосся, відступаючи трохи місця від коренів (маска є 

лікуванням самого волосся, тому на корені її не накладаємо). 

3. Розчісуємо волосся і одягаємо банну шапочку (в теплі маска швидше і краще 

працює). 

4. Через кілька хвилин ретельно змиваємо (всі люблять гладке волосся, але залишки 

маски або кондиціонера тільки прискорюють процес забруднення волосся, тому  їх 

необхідно змивати). 

5. Сушимо теплим потоком повітря, використовуючи термозахист. 

Найбільш прогресивними серед цих засобів є так звані легкі маски для волосся,  

або 2-хвилинні інтенсивні та відновлюючі маски. Сильно пошкоджене волосся 

потребує відновлення за допомогою засобів для інтенсивного відновлення. 

До речі, всі сучасні засоби діють блискавично. Час нанесення масок – від 1 до 5 

хвилин. Особливо легкі засоби для відновлювального догляду випускаються у 

вигляді спрею або рідини. Їх не потрібно змивати. Їхні активні інгредієнти, 

наприклад, олія аргани або макадамії, розгладжують посічені кінчики, пантенол і олія 

абрикосових кісточок захищають колір фарбованого волосся, а шипшина насичує 

його вологою.  Деякі бальзами для особливого догляду мають спрямовану дію. 

Засоби для посічених кінчиків відновлюють їх до наступного миття. 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ  
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