
Догляд за волоссям жирного типу

Догляд за жирним волоссям

Ті, у кого волосся жирне, добре знають, скільки проблем виникають під час догляду за
ним. Воно швидко забруднюється і тому вимагає частого миття — два, а то і три рази на
тиждень. На жаль, це не дає бажаного результату, бо сальні залози, знежирені
постійним миттям, починають функціонувати ще інтенсивніше.

Тому для підтримання волосся у належному стані необхідно доглядати за ним у
проміжках між миттям.

Ефективними є протирання шкіри голови соком лимона, настоянкою календули або
насиченим розчином борної кислоти. Дві чайні ложки борної кислоти розчиняють у
склянці води, дають відстоятися, а потім за допомогою ватного тампона протирають
шкіру голови і волосся по всій довжині.

Які шампуні рекомендують для миття жирного волосся? 
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По-перше, це мають бути спеціальні шампуні, розроблені з урахуванням саме цього типу
волосся;

  

По-друге, доречно користуватися такими, що мають у своєму складі рослинні
компоненти, вміщують екстракти плодів кінського каштана, хрону, обліпихи, ромашки,
хвоща польового і горобини. Позитивно впливають на жирне волосся і шампуні із вмістом
хвойного концентрату. Всі перелічені миючі засоби належать до групи фітошампунів,
тобто створених на основі лікарських рослин.

Окрім шампунів для миття жирного волосся можна скористатися борнотимоловим милом.
Косметологи радять також дьогтьове мило із вмістом березового дьогтю, але
користуватися ним можна лише взимку, бо дьоготь підвищує чутливість шкіри до сонця і в
деяких людей може викликати її запалення.

При підвищенні жирності волосся дуже корисні кашки зі свіжих кульбабок (квітки і
листя) , м'яти,
плодів горобини. Приготувати таку кашку зовсім нескладно: свіжі рослини
(кульбабу, м'яту)
дрібно посікти ножем, а потім розтерти до появи соку в порцеляновому чи скляному
посуді. Плоди горобини розтираються так само. Отриману кашку нанести на шкіру
голови, залишити на
10-15 хвилин,
потім добре змити водою.

Корисною і ефективною є й така процедура: перед миттям волосся щедро змочити
кефіром чи кислим молоком, потримати під поліетиленовим капелюшком 15-20 хвилин,
потім змити теплою водою.
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Вода для миття жирного волосся має бути м'якою. Пом'якшити її можна кількома
способами: кип'ятити протягом години, потім відстояти; до 2 л води додати 2 чайні ложки
соди або 1 чайну ложку нашатирного спирту, або 1 чайну ложку бури, або 2 чайні ложки
гліцерину. Всі препарати можна придбати в аптеці, коштують вони недорого.

Після миття не завадить скористатися ополіскувачами: це може бути підкислена вода
(1,5 ст. ложки 10% харчового оцту на літр води) або хлібний квас. Такі процедури вкрай
необхідні, бо при жирній себореї, яка частенько є супутницею жирного волосся,
виділення зі шкірних залоз мають лужну реакцію. Кислота, що входить до складу
названих ополіскувачів, добре нейтралізує таку реакцію.

Не слід забувати, що надмірна жирність волосся прямо пов'язана з харчуванням: жирне
м'ясо, спеції,  консерви, шоколад, здоба, білий хліб, картопля, цукор, алкоголь сприяють
активному саловиділенню. Перелічені продукти краще замінити нежирним м'ясом, рибою,
великою кількістю овочів і фруктів.

  

  

Краса і Стиль
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