
Завивка волосся на бігуді та різні варіанти укладок

Укладка волосся за допомогою бігуді зберігається значно довше, ніж укладка феном чи
термощіткою.

  

Чи буде зачіска красивою і природною, залежить від техніки накручування і типу бігуді.

  

Наприклад, використовуючи тонкі бігуді, ви матимете маленькі й тугі локони, зачіска
буде зберігатися довше. Середні бігуді зроблять коротке волосся пишним та об'ємним,
волосся середньої довжини — хвилястим, довге волосся набуде м'якої хвилястості.
Товсті бігуді використовують тільки для довгого і напівдовгого волосся, щоб надати
зачісці об'єму і форми. Укладку на бігуді роблять на вологе волосся.

  

Важливо пам'ятати, що ширина пасом не повинна бути більшою за довжину бігудів.
Волосся завжди треба накручувати перпендикулярно до їхньої поверхні. Пасма — добре
натягнути й дуже щільно накрутити. Ці три нескладні правила є запорукою того, що ваша
зачіска матиме гарний вигляд і надовго збереже форму. Якщо при накручуванні
використовувати гель чи інший фіксувальний засіб, зачіска триматиметься ще довше.
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Для того щоб виділити пасмо для накручування, можна скористатися гребінцем з тонким
"хвостиком": його кінчиком легко відокремити і підхопити потрібне пасмо. Після цього
волосся знімають з гребінця рукою.

Перед накручуванням пасмо ще раз розчісують і переходять до власне процесу. Кінчики
волосся мають бути ретельно розподілені по всій довжині бігуді, бо якщо декілька
волосин будуть довшими за інші, то їхні кінчики заломляться і зіпсують форму всієї
зачіски. До того ж таке волосся після невдалого накручування може сіктися. Волосся
накручують доти, доки бігуді не торкнуться поверхні голови.

Чим міцніше закручений і закріплений валик бігуді, тим наповненішим і красивішим буде
локон. Тому дуже зручні у користуванні поролонові бігуді, бо при накручуванні кінчики
волосся не ковзають по їхній поверхні, а надійно фіксуються.

Бігуді не можна знімати до того часу, поки волосся остаточно не висохне. Його можна
сушити як при кімнатній температурі, так і з використанням фена. Після того, як бігуді
зняли, волосся починають розчісувати з потилиці знизу догори. Якщо ви хочете зберегти
пружні локони, то слід користуватися гребінцем із широкими зубчиками. Якщо бажаєте
трохи змінити форму утворених локонів, після розчісування можна нанести на волосся
трохи фіксуючої пінки. Або скористатися лаком для волосся, що допоможе зберегти
зачіску довше.

Якщо розчісувати волосся, накручене на тоненькі бігуді, гребінцем з густими зубчиками,
то в результаті вийде так звана "шапка". А для пишності й об'єму необхідно після зняття
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бігуді прочесати волосся щіткою у всіх напрямках і продути феном окремі пасма.

Якщо локони виявилися занадто пишними, то їх можна укласти за допомогою фіксуючої
пінки. Для цього засіб нанести на долоню і, трохи стискаючи локони, надати їм потрібної
форми.

Для створення деяких зачісок, після укладки на бігуді необхідно виконати тупірування
волосся.

Тупірування — це збивання, начісування волосся з середини пасма.

  

Начісування зазвичай починається з виокремлення необхідного пасма волосся. Середня
його частина має бути між великим і вказівним пальцями лівої руки. Виділене пасмо
відтягують перпендикулярно до поверхні голови, після чого

 на відстані від чотирьох до семи сантиметрів (залежно від довжини волосся) від основи
пасма рухають гребінцем у напрямку до коренів волосся. Ці рухи повторюють кілька
разів, і щоразу гребінець зупиняється все далі й далі від коренів волосся. Ліва рука при
цьому рухається до кінчиків волосся. Коли гребінець рухається донизу, пальці лівої руки
мають щільно тримати пасмо. А тоді як гребінець рухається догори, ліву руку можна
пересувати пасмом у тому ж напрямку. Начісують волосся як з однієї, так і з обох боків.

Прийом начісування з одного боку називається тупіруванням, а з обох — начісуванням.

  

При тупіруванні можна не відтягувати волосся перпендикулярно до голови, а тримати
його в такому положенні, яке воно матиме в готовій зачісці.

  

Виконуючи ці прийоми, гребінець  треба вчісувати у волосся таким чином, щоб кінці його
зубчиків проглядали крізь пасмо. Як правило, при тупіруванні обробляють ті пасма, які
будуть усередині зачіски.
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Краса і Стиль
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