
Домашні рецепти замінників шампунів

Яєчний шампунь

  

Жовток містить холестерин і лецитин, які дуже ефективно впливають на волосся. Тому
яєчні шампуні здавна застосовують для догляду за волоссям.

I    варіант.

  

Два жовтки збовтати зі склянкою теплої води і процідити. Нанести на волосся і залишити
на одну годину. Потім змити теплою водою.

II    варіант.

  

Вбити у склянку 1 яйце і 1 жовток, долити туди теплої води та все добре перемішати.
Перед миттям змочити волосся теплою водою. Нахилити голову над мискою, полити її
шампунем, який ретельно втерти кінчиками пальців у шкіру голови. До рідини, що
стікатиме у миску, потроху додавати теплої води і знову втирати у шкіру. Потім змити
великою кількістю води, одночасно розчісуючи волосся гребінцем. Мити голову таким
шампунем слід один раз на 8-10 днів.

III    варіант.
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Приготувати суміш із одного яйця, використовуючи спосіб, описаний у II варіанті, вимити
волосся, змити шампунь. Потім втерти один жовток у шкіру голови, обгорнути голову
рушником і залишити на 10 хвилин. Рештки суміші змити великою кількістю теплої води.
Цей шампунь зміцнює корені волосся.

Медовий шампунь

  

Використовується для пом'якшення волосся. Сім столових ложок аптечної ромашки
залити окропом (100 мл), настоювати протягом години, після чого процідити, додати
десертну ложку меду і перемішати. Попердньо вимите і злегка підсушене волосся
промити приготовленим шампунем, на мокре волосся одягти поліетиленовий капелюшок,
за 30-40 хвилин змити водою без мила. Тим, у кого сухе волосся, бажано застосовувати
такий шампунь один раз на 10-12 днів, у кого ж воно жирне — один раз на 6-7 днів.

Гірчичний шампунь
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  Тим, у кого жирне волосся, рекомендується заварити 2 столові ложки сухої гірчиці уневеликій кількості гарячої води, після чого довести об'єм суміші до одного літра,поступово додаючи теплої води. Цей засіб прекрасно миє голову, позбавляючи волоссявід зайвої жирової змазки.Житній хліб (без скоринок) залити невеликою кількістю теплої води, залишити у тепломумісці під кришкою до початку процесу бродіння. Потім до суміші додати молочнусироватку, перемішати, нанести на волосся і ретельно промити голову. Якщо на волоссізалишився запах молочних продуктів, його можна додатково промити водою додавшисухої гірчиці. Після чого повторно промити теплою водою. Користуючись цією сумішшюпротягом 1-2 місяців, ви повністю позбавитесь від надмірної жирності волосся.

Суміш із житнього хліба і яєчного жовтка  Дуже корисна для сухого і пошкодженого волосся. Подрібнені шматочки житнього хлібазалити теплою водою і залишити на добу. Після цього додати яєчний жовток. Чудовийзамінник шампуню.Суміш для нормального волосся  У 15 грамах теплої кип'яченої води розчинити 15 грамів подрібненого дитячого мила, доодержаного розчину додати 120 грамів звичайного одеколону. Після миття такимшампунем волосся стає пухнастішим і пишнішим.        Краса і Стиль  
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