
Проектування та обладнання 

Урок №11 Сучасні інструменти для стрижки волосся 

переглянути відео  

https://youtu.be/SrJzsRbWPCE   

https://youtu.be/ot1_dUv2uwY    стрижка гарячими 

ножницями 

Стрижка гарячими ножицями – це набирає популярність метод видалення посічених кінчиків за 

допомогою спеціальних електричних ножиць. У салонах термостріжку часто пропонують власницям 

довгого волосся. Справа в тому, що локони нижче плечей схильні до пересушування і ламкості більшою 

мірою, ніж короткі. Це обумовлено головним чином тим, що природного мастила, яка виробляється 

сальними залозами і захищає волосся від зовнішніх впливів, не вистачає на всю довжину. Внаслідок 

цього жінки змушені користуватися величезною кількістю доглядають коштів і постійно підстригати 

пошкоджені кінці. Стрижка гарячими ножицями, за відгуками фахівців, спрощує догляд за волоссям і 

сприяє їх росту. 

Плюси стрижки гарячими ножицями  

 - Чудова можливість відростити 

волосся до бажаної довжини – 

зникає необхідність в частому 

зрізанні посічених кінчиків 

волосся; 

 - Запаюють характер зрізу гарячими ножицями 

гарантує тривале утримання внутрішньої вологи в волосках і виключає їх 

розшарування; 

 Комплексність позитивного ефекту стрижки – відновлення, регенерація і захист всієї 

маси волосся; 

 Індивідуальний підхід до кожної категорії волосся, що виявляється в певному 

регулюванні температурного впливу; 

 Повне і тривале позбавлення від ефекту посічених кінчиків, перетворення тьмяних, 

ламких і неслухняного волосся. 

Мінуси термострижки: 

Досить висока цінова категорія послуги, доступна далеко не кожному відвідувачу 

салону краси; 

Необхідність подальшого застосування різних професійних косметичних засобів для 

більш тривалого збереження ефекту стрижки гарячими ножицями; 

Тривалість процедури за часом, мінімальне значення якої становить одну годину.  

Технологічні особливості гарячої стрижки 

На першому етапі схема стрижки гарячими ножицями передбачає зовнішній огляд і 

спеціальну діагностику стану волосся клієнтки. Слідом майстер вибирає відповідний 

режим температури ріжучої поверхні ножиць: 

 Температурний діапазон для тонкого волосся – 100 – 130 градусів; 

 Для товстих волосся – від 150 градусів; 

 Для нормального волосся – 130 – 150 градусів; 

 Для волосся після хімічної завивки або фарбування – від 80 до 110 градусів. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ  ПІДКРЕСЛЕНИЙ  ТЕКСТ 

https://youtu.be/SrJzsRbWPCE
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