
Догляд за волоссям нормального типу

Тепер детальніше поговоримо про те, як доглядати за нормальним, сухим, жирним і
комбінованим 

волоссям. Бо кожен тип потребує індивідуального підходу, застосування різних
лікарських рослин та натуральних компонентів.

Мова йтиме про природні засоби догляду за волоссям, які нескладно приготувати в
домашніх умовах, а ефективність застосування цих препаратів нерідко значно перевищує
дію дорогих патентованих засобів.

Догляд за нормальним волоссям

Якщо ви щаслива володарка нормального волосся, то догляд за ним не вимагатиме від
вас надмірних зусиль. Необхідно 
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насамперед підтримувати волосся у належній чистоті, систематично розчісувати вранці,вдень і ввечері гребінцем, а потім щіткою. З метою профілактики періодичнопідживлювати його натуральними ополіскувачами, домашніми шампунями, рослиннимивідварами.Мити нормальне волосся бажано раз на тиждень у м'якій воді. Жорстка вода для цьогоне дуже придатна: солі магнію, кальцію, заліза, що містяться в ній у надмірній кількості,негативно впливають на волосся і шкіру голови. Наслідком може стати поява ламкості,відчуття сухості, випадання волосся і навіть лупа.Тому для миття оптимальною за хімічним складом є дощова вода. Але з огляду наекологічні зміни, рекомендуємо її пом'якшувати в домашніх умовах. Як це зробити?Прокип'ятивши жорстку воду протягом однієї години, відстояти її. Вода стане м'якою,придатною для миття волосся.  Пом'якшити воду можна, додаючи до неї різні компоненти. Наприклад, на 2 лводи додають 2 чайні ложки соди або 1 чайну ложку нашатирного спирту, або 1чайну ложку бури (продається в аптеках), або 2 чайні ложки гліцерину(продається в аптеках).Бажано, щоб і шампунь, яким ви користуєтесь, був максимально м'яким. Тому, якщо визастосовуєте промислові миючі засоби, шукайте на флаконі інформацію про рівень рН(це рівень кислотності). Найкращий ефект дають шампуні з рівнем рН близько 5. Цеозначає, що він максимально наближений до природної кислотності шкіри голови.  Засоби для догляду за нормальним волоссяМолочнокислі продукти

  Знежирене кисле молоко підігріти до 37°С, добре намастити голову, надягтиполіетиленовий капелюшок, зверху скрутити тюрбан з рушника. За 20-30 хвилинповторно намастити голову, зробити легкий круговий масаж кінчиками пальців протягомкількох хвилин. Насамкінець промити голову досить теплою водою (40-50°С) без мила.Цей засіб прекрасно зміцнює волосся і надає йому блиску.ГірчицяI  варіант. 1 столову ложку сухої гірчиці залити двома склянками теплої води і ретельноперемішати. Приготованою рідиною промити волосся, одночасно роблячи легкий масажголови протягом 3-5 хвилин. Змити суміш великою кількістю теплої води.II  варіант. За ЗО хвилин до миття нанести на волосся та шкіру голови кашку з сухоїгірчиці, розведеної теплою водою до консистенції сметани. Витримати суміш підполіетиленовим капелюшком протягом 5-10 хвилин, а потім ретельно змити теплоюводою (40-45°С).

Житній хліб  Універсальний та ефективний засіб для всіх типів волосся. Черствий хліб або скоринкизалити теплою водою, розм'якшити до консистенції сметани і втерти у шкіру голови. За5-10 хвилин змити великою кількістю теплої води, одночасно розчісуючи волоссягребінцем для видалення залишків хліба.Кропива  Для зміцнення нормального волосся сік свіжої кропиви втирати у шкіру голови.Олійне живлення  Чудовий вплив на нормальне волосся має рицитинова і кукурудзяна олія. Підігріту оліюлегкими масажними рухами втирати у шкіру голови за ЗО хвилин до миття. На головунадягнути поліетиленовий капелюшок. Цей засіб добре зміцнює волосся, надає йомублиску.    Ополіскування для нормального волосся
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  Після миття корисно і навіть необхідно споліскувати волосся настоями та відварами злікарських трав, які сприяють блиску і пишності волосся. Ось декілька рецептівополіскувачів.Звіробій, кропива, ромашка, кора дуба. По одній столовій ложці перелічених рослинзалити 1 л окропу, настояти 30-40 хвилин. Настій процідити і охолодити.Кропива, деревій, розмарин. По одній столовій ложці перелічених рослин залитидвома склянками окропу і настоювати 40 хвилин. Після чого процідити і долити води до0,5 л. Ополіскувати волосся після кожного миття. Якщо волосся темне, замінитирозмарин на таку ж кількість чорного горіха.Цей засіб стимулює ріст волосся, надає йому блиску і позбавляє лупи.Відвар ромашки. 2 столові ложки ромашки кип'ятити протягом 5 хвилин в 1 лводи. Після цього відвар процідити і охолодити. Ополіскувати волосся післякожного миття.Цей відвар зберігає природний колір світлого волосся і надає йому блиску.Липовий цвіт. Дві столові ложки цвіту залити 1 л окропу, через ЗО хвилин процідити іохолодити. Ополіскувати після миття.Відвар хмелю і татарського зілля (аїру) для темного волосся. Чотири столовіложки суміші (хмелю і татарського зілля взяти порівну) кип'ятити 20 хвилин у 1 лводи. Процідити, охолодити. Ополіскувати після миття.Чай. Темне волосся добре ополіскувати відваром чаю (2 столові ложки чаю кип'ятятьпротягом 5 хвилин в 1 л води).Пиво. Якщо волосся тонке, гарний ефект дає його ополіскування підігрітим пивом.      Краса і Стиль  
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