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Інструменти для накручування волосся 

Інструменти для укладання волосся 

Сучасні інструменти для укладання волосся 

 

Укладання виконують за допомогою бігуді, термощипців (плойок), фенів.  

Укладання волосся виконують за допомогою бігуді, термощипців (плойок) і фенів. 

Бігуді. У перукарнях застосовують такі основні типи бігуді для накручування волосся 

(рис. 2.20): 

• пластмасові, циліндричної форми без планки, що фіксуються шпилькою; 

• пластмасові, циліндричні з шипами заввишки 1-5 мм; 

• спіралеподібні; 

• м’які, виготовлені з поролону, гумові бігуді (папільйотки); 

• м’які, стрічкоподібні; 

• металеві, циліндричні з отворами на поверхні, що притискаються планкою для 

утримання кінців пасма, і прогумованою тасьмою; 

• термобігуді. 

Бігуді мають бути чистими, їх регулярно механічно очищують, миють мильним 

розчином, дезінфікують. 

Термощипці. За допомогою термощипців можна отримати різноманітні ефекти на 

прямому волоссі, на всій його масі або на окремих пасмах. 

 

Утримуйте бігуді у чистоті, мийте мильним розчином, дезифікуйте.  

 



Кращі інструменти для укладання волосся 

використання  різних девайсів для 

волосся, такі як плойки, стайлери, 

утюжки і випрямлячі, щоб досягти 

бажаного результату.  

Пошкоджене волосся втрачає блиск 

Здорове волосся відбиває світло 

 

Але слід пам'ятати, що нерозумне застосування всіх цих 

пристроїв завдає непоправної шкоди волоссю. Головним негативним фактором є 

висока температура. Тому, які б процедури з укладання та сушіння волосся не 

робилися, завжди потрібно використовувати тільки 

якісні інструменти, щоб не нашкодити здоров'ю 

волосся. 

Надзвуковий фен Dyson Supersonic 

Інженери компанії "Дайсон" повністю віддалися 

вивченню структури волосся і на підставі своїх 

досліджень створили інноваційний фен Dyson Supersonic. 

Фен Dyson є одним з найбільш популярних варіантів 

для всіх типів волосся. Цей високошвидкісний 

інструмент призначений для швидкого сушіння і 

запобігання теплового пошкодження. Dyson скорочує 

час укладання в два рази, надаючи волоссю гладкий і 

шовковистий вигляд при кожному використанні. 

Технологія Air Multiplier збільшує потужність потоку повітря в три рази. 

Компанія при створенні фена зробила революційний переворот в області приладів 

для догляду за волоссям. Сміливе впровадження інновацій дозволило відійти від 

застарілих стереотипів. Спеціально для пристрою Supersonic вчені створили двигун 

Dyson V9. Він вважається найбільш 

компактним двигуном з цифровим 

керуванням: у вісім разів могутніше і в два 

рази легше, ніж у фенів конкурентів. 

Завдяки невеликим розмірам цього 

унікального електродвигуна, інженери 

змогли розмістити його в рукоятці 

пристрою, тим самим ідеально збалансувавши прилад. 

Навіть довго працюючи над зачіскою рука абсолютно не 

втомлюється 

Також розробники фена подбали і про тиху роботу пристрою. У 

прилад було встановлено 13 лопастей, для того щоб домогтися 
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частоти звуку, який не сприйматиметься людським слухом. На цьому інновації не 

закінчилися. У фені Supersonic продумано все до дрібниць. Розумний фен 40 раз в 

секунду вимірює температуру повітря, що подається і на підставі даних регулює її, 

щоб максимально захистити волосся від перегріву. 

 

Інтелектуальний контроль тепла 

Цифровий мотор Dyson V9 

Фен комплектується декількома магнітними насадками, які допомагають робити 

абсолютно різні укладання. 

 

Розгладжуюча насадка 

 

Концентратор для укладки 

 

             Дифузор 

 

 

Просте управління 

Всього чотири кнопки керують настройками параметрів 

звукового фена Supersonic. Завдяки їм можна вибрати 

високу, середню чи низьку настройку швидкості подачі 

повітря, а також налаштувати відповідний тепловий 

режим (100 ° C, 80 ° C, 60). 

 

На рукоятці пристрою розташована кнопка включення режиму подачі 

холодного повітря 28 ° C, який призначений для фіксації укладання. 

Переваги Фена Dyson HD01 Supersonic: 

 Запобігає пошкодженню волосся 

 Інтелектуальний контроль нагріву 

 Тихий в роботі 

 Магнітні насадки для різних цілей 

 збалансований корпус 

 3 настройки швидкості і 4 температурні 

режими 

 Зручне і зрозуміле управління 

 Створює потужний потік повітря під кутом 

20 ° 

 Відтворює процес природного висушування 
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Стайлер Dyson Airwrap Complete 

Dyson Airwrap Complete Styler більше схожий на 

багатофункціональний інструмент для 

комплексного догляду за волоссям. У пристрої 

одночасно поєднуються фен, стайлер і випрямляч 

для волосся. Інструменти для укладання волосся 

Dyson відрізняються високою якістю і 

безшумною роботою. У щипцях для завивки 

використовується унікальна технологія, яка дозволяє завивати вологе або сухе 

волосся, що є неймовірно рідкісною функцією. Завдяки дуету щітки і сушарки можна 

швидко висушити волосся і створити різні образи за допомогою різних насадок. 

Ефект Коанда 

При розробці стайлера Dyson Airwrap інженери 

взяли за основу запатентований двигун Dyson V9, 

який відтворює так званий ефект Коанда. За 

допомогою цього аеродинамічного явища, волосся 

під час укладання, самостійно обертається навколо 

насадки. 

Інтелектуальний контроль тепла 

Dyson Airwrap постійно контролює нагрів 

пристрою, вимірюючи температуру 40 разів 

на секунду. Підтримуючи температуру 

нижче 150 ° C, стайлер запобігає 

пошкодженню волосся, зберігаючи блиск і природне здоров'я локонів. 

Насадки для різних цілей 

Стайлер Dyson продається в трьох 

різних варіаціях. Відмінності лише 

в комплектації. Кожен набір 

підходить для різного типу волосся. 

Набір Розгладження + Контроль - 

підходить для жорсткого і густого 

волосся. Комплект Об'єм + Форма - 

стане найкращим варіантом для 

власниць тонкого і м'якого волосся. Dyson Airwrap Complete - оснащений 

максимальною кількістю насадок для різних типів волосся. 

Насадка Сушарка 

Насадка підсушує волосся, залишаючи його злегка вологим для створення ідеального 

в подальшому укладанні. 

Конусні насадки 

Конусні насадки на 30 мм і 40 мм - призначені для створення 

об'ємних або вільних локонів. Насадки-бочонки - йдуть по дві 
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штуки однакового діаметра. На кожній насадці намальована стрілка, що позначає 

напрямок завитків волосся. Таким чином, під час укладання волосся, в дзеркальному 

відображенні можна визначити по стрілках, в який бік буде закручуватися волосся. 

Щітки для випрямлення волосся 

Для стайлера передбачені дві насадки-щітки для 

випрямлення волосся. М'яка насадка розгладжує і 

додає об'єм тонкому волоссю. Насадка з жорсткою 

щетиною призначена для кучерявих і неслухняних 

пасмів . 

Кругла насадка 

Ця насадка використовується для додання обсягу біля коріння і підкручування 

кінчиків волосся. Також, з її допомогою можна витягати чубчик і надавати йому 

потрібну укладку. 

 

Легке управління 

На лицьовій панелі корпусу пристрою розташовані 

три кнопки. Нижня кнопка має дві функції: 

включення і подача холодного повітря. Кнопка зліва 

- регулює швидкість потоку повітря, а кнопка 

праворуч - дозволяє вибрати бажану температуру 

нагрівання. На тильній стороні стайлера знаходиться ще одна кнопка - кнопка 

кріплення для насадок.  

У використанні стайлер не вимагає особливих навичок. Багато користувачів 

відзначають, що укладання волосся відбувається вдвічі швидше, ніж з іншими 

схожими інструментами. 

Переваги фен стайлера Dyson Airwrap: 

 Довгий шнур проводу, який обертається на 360 градусів 

 Інтелектуальний контроль нагріву 

 Потужний двигун 

 Покращує стан волосся 

 Не вимагає навичок професіоналів 

 3 в 1: фен, стайлер, випрямляч 

 

Випрямляч для волосся Dyson Corrale 

Англійський винахідник і підприємець 

Джеймс Дайсон при розробці нового 

випрямляча, враховував фактор впливу 

надмірного температурного режиму і 

мінімізував негативний вплив. 
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Інноваційні пластини 

По-перше, новий утюжок був оснащений 

унікальними вигнутими пластинами, які 

охоплюють кожне пасмо, розподіляючи 

рівномірно температуру по всьому локону. Кожна 

пластина має 15 секцій. Краї пластин виконані із 

спеціального кристала, який утворює мільйони негативних іонів. Іонізація 

сприятливо впливає на волосся: додає гладкість, блиск і розплутує його. 

Датчик температури 

Спеціальний температурний датчик 100 раз в секунду перевіряє 

показники нагріву пластин. Плойка Dyson Corrale має три 

температурні режими: 165 ° C, 185 ° C і 210 ° C. 

 

 

 

Автономний режим 

Примітно те, що утюжок для волосся Дайсон може 

працювати від акумулятора до 30 хвилин. Повна 

зарядка літій-іонної батареї відбувається протягом 70 

хвилин. Але якщо ж автономного часу не вистачає для 

укладання, завжди можна підключити пристрій до 

зарядної док-станції (яка також служить підставкою).  

Зліва - звичайний випрямляч, праворуч - випрямляч Dyson Corrale 

Випрямляч Corrale істотно менший в розмірі, ніж аналогічні пристрої інших 

виробників. 

 

Переваги випрямляча Dyson Corrale: 

 Гнучкі пластини 

 Температурні режими для різного типу волосся 

 Інтелектуальна система контролю температури 

 Автономна робота до 30 хвилин 

 функція іонізації 

 Мережевий шнур на магнітному кріпленні 

 Блокування пристрою 

Новий випрямляч для волосся Dyson Corrale, є останнім 

доповненням до лінійки інноваційних засобів по догляду за волоссям. Він відповідає 

популярному фену Supersonic і щипцям для завивки Airwrap, і, як і його попередники, 

пропонує фірмову комбінацію Dyson: продумані інженерні рішення, стильний дизайн 

і зручність у використанні. Якщо використовувати випрямляч для волосся щодня, то 

тільки Dyson Corrale. 

STEAMPOD 3.0 - паровий випрямляч від L'Oréal Professionnel 
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SteamPod 3,0 від L'Oréal Professionnel є абсолютною 

новинкою на ринку. Пристрій розгладжує волосся за 

допомогою ніжного пара. Як випливає з назви, Steampod 

3.0 є третьою і поліпшеною версією випрямляча L'Oréal 

Professionnel. 

Розгладження волосся за допомогою пари 

SteamPod 3.0 - це стайлінг з резервуаром для води. 

Волосся випрямляється не тільки простим 

нагріванням, а й на додаток до керамічних пластин 

для укладання волосся використовується пара, що 

виходить з сопел пристрою. Вбудований гребінець 

розподіляє волосся рівномірно по керамічним 

пластинам, які підтримуються при постійній температурі. 

 

SteamPod випрямляє волосся в два рази швидше, ніж звичайні випрямляючі утюжки, 

роблячи укладку швидкою і легкою. SteamPod може бути відрегульований відповідно 

до ваших індивідуальних потреб. Ви можете вибрати між 180, 200 і 210 ° C. SteamPod 

можна використовувати для будь-якої структури волосся: навіть кучеряве волосся 

легко і акуратно випрямляються завдяки пристрою. 

  

Переваги L'Oréal SteamPod 3,0: 

 Вбудований резервуар для води 

 Розгладжує волосся паром 

 На 78% менше пошкоджень волосся 

 Автоматичний контроль нагрівання кожні 2 

сек. 

 Вирівнює волосся в 2 рази швидше 

 Створює гарні об'ємні локони 

 Підходить для всіх типів волосся 

 

 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ 
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