
Догляд за волоссям сухого типу

Ополіскуванння з додаванням оцту чи лимону

  

I  варіант. 1 столова ложка оцту на 3 л води.

II  варіант. Сік одного лимона на 2 л води.

III  варіант. Столова ложка винного оцту на 1 л води.
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Догляд за волоссям сухого типу

Сухе волосся вимагає лагідного догляду, бо воно досить тонке, ламке і чутливе дотемпературних коливань. Його мити слід не дуже гарячою водою, та застосовуватишампунь лише один раз за миття. Замість повторного намилювання краще використатиживильні маски, компреси, ополіскувачі на основі природних компонентів.Для миття краще користуватися збитою піною, вода не повинна бути жорсткою.Оптимальна періодичність миття сухого волосся - 10-12 днів. Час від часу можнавикористовувати шампуні з високим вмістом жирових додатків, а для помірно сухоговолосся добре підійдуть шампуні з рослинними компонентами.Не бажано сушити цей тип волосся феном або на сонці. Розчісувати треба обережно,намагаючись не рвати і не ламати волосини.Перед миттям корисно робити маски-аплікації, завдяки яким лікувальні та живильніречовини краще всмоктуються в шкіру і поліпшують ріст і міцність волосся. Регулярневиконання таких процедур завжди дає прекрасний результат.Такі маски кожна жінка може зробити самостійно. Для цього необхідно лівою рукоюрозподілити волосся на

 окремі пасма, а правою за допомогою невеликої щіточки нанести маску. У першу чергузмастити шкіру голови, а потім густо покрити волосся, та підняти його догори. Щобволосся добре прогрілося і поліпшився кровообіг, треба надягти на головуполіетиленовий капелюшок і обгорнути її рушником. Маску (залежно від її складових)слід тримати на голові від ЗО хвилин до півтори години. Після процедури суміш ретельнозмити великою кількістю теплої води та вимити волосся шампунем чи його замінником.Після миття бажано втерти в шкіру голови і волосся пом'якшувальні засоби.  Сухе волосся часто січеться на кінчиках. Тому воно потребує спеціального догляду.Перед моделюванням зачіски рекомендовано наносити на нього спеціальний захиснийкондиціонер, а для розчісування користуватись гребінцем з широко розміщенимизубчиками. Посічені кінчики волосся конче необхідно підстригати, бо коли цього неробити, його стан буде погіршуватись. Підстригти волосся ви можете самостійно. Дляцього розділіть його на тоненькі пасма і скрутіть їх по спіралі. Пошкоджені, ламківолосинки, а також ті, що стирчать, зріжте. При цьому довжина основної маси волоссямайже не зміниться.  
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Догляд за волоссям сухого типу

ТАЄМНИЦІ. Підстригати кінчики волосся ззаду досить незручно, тому зверніться задопомогою до близької людини.  Як уже зазначалося, у більшості випадків кінчики волосся бувають сухими таослабленими, тоді як у прикореневій частині волосся залишається нормальним абожирним. Тому за кінчиками треба доглядати окремо за допомогою інтенсивного крему.Якщо ж докласти трохи зусиль, можна самотужки приготувати дуже ефективні маскидля догляду за посіченим волоссям.  ТАЄМНИЦІ. Щоб підсилити лікувальний ефект, обгорніть  кінчики волосся алюмінієвоюфольгою.Маски, компреси та олійні обгортання для сухого волосся.Олійні компреси рекомендовано робити раз на 15-20 днів. Роблять це так: підігрітуолію втирають у шкіру

 голови, надягають поліетиленовий капелюшок, потім обгортають голову рушником.Тепло поліпшує кровообіг у шкірі, а олія позитивно впливає на стрижень волосини та на їїцибулину. Приблизно за годину компрес знімають, волосся ополіскують, а потім миють.  Компрес перед миттям  Основні компоненти — оливкова чи соєва олія. У невелику каструлю налити трохи олії,каструлю поставити у миску з гарячою водою. До олії додати чайну ложку лимонногосоку. Підігріту таким чином суміш ретельно втерти у шкіру голови, одягти на головуполіетиленовий капелюшок і обмотати рушником. Компрес тримати 1-2 години. Замістьоливкової чи соєвої олії можна використати лецитиновий крем. Після такого компресуголову миють "Дитячим" чи "Ланоліновим" милом або шампунем для сухого волосся.

Жовток, горілка, нашатирний спирт  Для надмірно сухого волосся рекомендовано таку суміш: 2 яєчні жовтки змішати з 50 млводи, додати 100 мл горілки і 5 мл нашатирного спирту. Суміш втерти у шкіру голови,тримати 5-10 хвилин, ретельно промити теплою водою. Після цього волосся вимити,застосовуючи шампунь один раз.Жовток, олія  Людям похилого віку, у яких волосся стало ламким, тонким і тьмяним, радимо раз натиждень робити таку маску: 1 столову ложку олії і жовток одного яйця ретельнорозмішати. Намастити сумішшю волосся та обгорнути рушником. За ЗО хвилин добревимити голову.Жовток, рицина  Виснажене і ламке волосся можна підживити маскою зі збитого жовтка і 1 столовоїложки рицинової олії. Таку маску треба залишати на 2,5-3 години, обгорнувши головурушником для зігрівання. Змити маску нейтральним милом чи шампунем з рівнем рН 5.Рицинова олія, оливкова олія, шампунь  Можна приготувати ефективну маску із суміші рицинової і оливкової олії та шампуню упропорції 2:2:1 відповідно. Маску тримати 0,5-1 годину.Календула, кропива, рицинова олія  400 г молодої кропиви, 100 г календули, 1 чайну ложку рицинової олії залити 0,5 локропу, кип'ятити 10

 хвилин, охолодити, процідити. Між миттям голови після масажу щіткою корисно втиратитаку суміш у шкіру голови.  Морквяний сік дуже ефективний засіб для лікування ламкого волосся. Втирати сікморкви у шкіру голови.Молочнокислі продукти  Кисле молоко підігріти до 37°С. Змастити ним шкіру голови і волосся, надягтиполіетиленовий капелюшок, потім обгорнути голову рушником. За 20-30 хвилин до миттяенергійно втерти кисле молоко у шкіру, після чого промити волосся водою без мила.Олія для оздоровлення  Для оздоровлення сухого волосся рекомендовано таку процедуру: за годину до миттяволосся змастити рициновою, оливковою чи мигдальною олією, надягти поліетиленовийкапелюшок і обгорнути голову підігрітим рушником. Волосся вимити, замінивши шампуньзбитим жовтком чи кисляком.

Олія для надмірно сухого волосся  При надмірно сухому волоссі за годину до миття корисно втирати у шкіру голови підігрітуна водяній бані олію (кукурудзяну, оливкову, соняшникову, рицинову). Розділити волоссяна пасма і круговими масажними рухами втерти олію у шкіру голови. Бажано обгорнутиголову пергаментним папером, а зверху — рушником. Компрес тримати 10 хвилин. Цюпроцедуру необхідно повторити перед кожним миттям голови.Олія, сік лимона  За 10 хвилин до миття голови корисно зробити масаж з використанням рицинової,соняшникової чи оливкової олії (2 столові ложки) і соку половини лимона. Волоссярозділити на пасма завтовшки сантиметр та масажними рухами нанести суміш на шкіруголови. Така процедура добре очищує верхній шар шкіри, стимулює кровообіг, добреживить шкіру і волосяні цибулини.Суміш трав, настояних на олії  По одній чайній ложці квіток білого клену, ромашки, настурції, звіробою, кропиви і листяберези залити 

половиною склянки підігрітої рослинної олії. Настоювати протягом тижня, використовувати теплою, втирючи засіб у волосся за годину до миття голови.Живильна суміш  0,5 склянки рослинної олії, 0,5 чайної ложки ланоліну, по одній чайній ложці кропиви,ромашки, березового листя, соку лимона, 1 жовток. Олію і ланолін підігріти на водянійбані, додати посічену суміш трав і кип'ятити ЗО хвилин. Процідити, охолодити, змішати зізбитим яйцем і соком лимона. Нанести на волосся, особливо густо намастити кінчики(для досягнення максимального ефекту кінчики волосся радимо обгорнути алюмінієвоюфольгою). Ця процедура досить ефективна, бо повертає волоссю природний блиск таеластичність.Гліцерин, рицинова олія, яйце, оцет  Компрес із цих компонентів добре підживлює волосся, повертає йому еластичність. 5 ггліцерину і стільки ж рицинової олії змішати з яєчним жовтком, додати 1 чайну ложкуоцту. Масажними рухами нанести компрес на шкіру голови та волосся, обгорнути головурушником, змоченим у гарячій воді. За 30-40 хвилин голову вимити. Волосся стаєоб'ємнішим та блискучим. Крім того, такий компрес значно полегшує укладання волосся узачіску.
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Засоби для миття сухого волоссяДомашній шампунь з ромом. Змішати два жовтки з двома ложками лляної олії і такою жкількістю рому. Змочити шампунем шкіру голови та волосся і залишити на 1 годину. Змитивеликою кількістю теплої води (40-45°С). Цей шампунь має подвійну дію: підживлюєволосся і допомагає позбутися лупи.Яєчний жовтокІ варіант. Жовток змішати з 1/4 склянки горілки з водою (1:1). Засіб втирати у шкіруголови, а потім ретельно змити теплою водою. Якщо волосся надмірно сухе, то за годинудо миття бажано втерти у шкіру голови підігріту рицинову, оливкову чи кукурудзяну олію.Цей засіб сприяє відновленню сухого пошкодженого волосся.  II варіант. Жовток збити з невеликою кількістю (до 50 г) теплої води, втерти розчин упопередньо зволожене волосся, залишити на 5 хвилин. Змити теплою водою здодаванням харчового оцту з розрахунку 1 столова ложка оцту на 1 л води. Цюпроцедуру можна виконати й після миття шампунем чи милом.Житній хліб  Придатний як миючий засіб для будь-якого типу волосся, зокрема і сухого. Черствийжитній хліб замочити у теплій воді довівши до консистенції сметани. Нанести на шкіруголови і волосся, надягти поліетиленовий капелюшок і залишити на 15-20 хвилин.Ретельно помити волосся великою кількістю теплої води, одночасно розчісуючигребінцем з широкими зубчиками задля видалення решток хліба.Гірчиця   Помірно сухе волосся можна мити гірчицею. Одну столову ложку гірчиці залити двомасклянками теплої води, ретельно розмішати до зникнення грудочок. Цим розчиномпромивати волосся протягом 5-10 хвилин, потім змити помірно теплою водою.    Краса і Стиль  
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