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Вибір препарату та методу при виконанні хімічної завивки.   

Час впливу препарату  на волосся при виконанні хімічної завивки  

 Методи нанесення хімічного розчину та як їх доцільно використовувати 

ВИВЧИТИ НА ПАМ'ЯТЬ!!! 

Існує три метода нанесення хімічного розчину:  

-  Прямий метод 

Нанести хімічний препарат на 1 зону від коренів до кінчиків в рукавичках  

Накрутити волосся на коклюшки 

- Непрямий метод 

Накрутити  вологе волосся на коклюшки 

Нанести хімічний препарат на  накручене волосся в рукавичках 

- Змішаний (комбінований) виконується на ІІІ- ІV довжину волосся 

Нанести хімічний розчин в рукавичках  на довжину волосся, відступаючи від кореня 

на 5-10 см. Коклюшки накручують по всій голові, а потім усе волосся змочують 

хімічним засобом в рукавичках. 

 

Переглянути відео  

https://youtu.be/hR1y2lQTiFw 

Розрізняють наступні  види препаратів для хімічної завивки: 

1. лужні – забезпечують стійкість локонів, мають рН9,2-9,6. 

2. кислі – лагідно діють на волосся мають рН4,5-6,5 

3. нейтральні – поєднують перевагу перших двох видів і мають рН7,2-7,4 

4. 4 АМІНОКИСЛОТНА завивка - нова технологія, що щадить: амінокислоти, що втримуються 

в засобі для хімічної завивки, і протеїни проникають усередину волосся і допомагають їм 

скоріше відновитися. Мінус амінокислотної завивки - її недовговічність. 

Основою майже всіх препаратів є органічні сполуки: тіоглекова, тіомолочна кислота та їх 

омонієві солі. До складу входять також ПАР, аміак, вода, бура, стабілізатори, пом’якшуючі та 

протеїнові додатки, вітаміни. 

Принцип дії та основні стадії процесу завивки залишаються незмінними - хімзавивка впливає 

на структуру волосся, «перебудовує» його для набуття нової форми. 

Хімічний розчин для виконання завивки діє на кератин, послаблює цистинові зв'язки між 

клітинами, внаслідок чого волосся піддається деформації. Новоутворена форма волосся 

задається конструкцією коклюшок і закріплюється за допомогою фіксатора, який поновлює 

цистинові зв'язки. 

Майже всі препарати для хімічної завивки створюються на основі біоорганічних сполук.  

Такі сполуки дають змогу вплинути на структуру волосся. 

 

     
 

 

https://youtu.be/hR1y2lQTiFw


 

Фактори, що впливають на ступінь завитого волосся 

Швидкість  змінення форми  волосся залежить: 

- Від концентрації розчину; 

- Структури волосся; 

- Зовнішньої температури; 

- Часу витримки; 

- Діаметру коклюшки; 

- Температури в приміщенні. 

Також ступінь завитка залежить: 

- Від фізіологічного стану людини; 

- Якості накручування коклюшки : відтяжка пасма, на тяжіння; 

- Від типу хімічного розчину; 

- Часу витримки. 

 


