
Об'ємна укладка

Об'ємні зачіски знову стають популярними. Моделей з пишним волоссям а-ля 80-і
сьогодні можна побачити на будь-якому подіумі. Причому для досягнення такого ефекту
не обов'язково мати густу чуприну - це диво здатна створити грамотна укладка. Головне
- засвоїти кілька правил і запастися відповідними засобами.

  

  

Якщо ви мрієте про те, щоб ваше волосся виглядало пишним постійно, варто сходити до
хорошого перукаря. В арсеналі майстра є чимало способів виконати це бажання. І якщо
він правильно «запрограмує» стрижку, підтримувати обсяг зачіски самостійно буде
зовсім нескладно.

  

  

Також додатковий обсяг може надати блондинування. Зробіть волосся хоча б на тон-два
світлішим або промеліруйте його - і вже відчуєте, що шевелюра стала більш пишною.
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Все-таки завдяки новітнім препаратам можна і отримати гарний насичений колір, і
зберегти здоров'я волосся.

  

  

Так, на коротке або середньої довжини волосся об'ємне укладання краще робити за
допомогою крему або мусу. А от довгі локони подібні засоби будуть обважнювати, і пасма
не втримають обсяг. У цьому випадку підійдуть препарати більш легкої консистенції -
лосьйони та бальзами. Володаркам кучерів - не важливо якої довжини - варто віддавати
перевагу укладальним пінкам. В ідеалі потрібно мати під рукою відразу дві пінки -
звичайну і підкреслюючу локони. Існують і універсальні засоби, які підходять для волосся
будь-якої довжини. Ними можна користуватися, якщо ви не так вже й часто мудруєте
над зачіскою і не любите великої кількості флаконів у ванній.
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  Але, звичайно, основа зачіски і маніпуляції з кольором - зовсім не ті дії, до того ж цетільки половина справи. Для домашньої укладки  вам знадобляться певні кошти длястайлингу.    І, зрозуміло, у питанні укладання, особливо об'ємного, ніяк не обійтися без фена.Підбираючи відповідний фен, пам'ятайте, що його головний козир - потужність. Чим вонабільше, тим швидше висохне ваше волосся, що також скоротить ризик перегріву волоссята шкіри голови. Плюс більш потужний прилад, як правило, дає більш стійкий результат, іможна не боятися, що зачіска розвалиться через годину.    Що стосується найбільш актуальних образів, у цьому сезоні, як уже говорилося,неймовірно популярні іміджі з 80-х. З тією лише різницею, 

що химерні начоси і хімічна завивка поступилися лідерством природній пишності волосся,ніби їх наділила об'ємом сама природа.  Отож, перейдемо до самої укладки:  Нанестіть на волосся мус і просушіть його від коренів до кінчиків, піднімаючи кожнепасмо біля коренів на 90 градусів.  Потім збризкайте  пасма лаком для волосся і накрутіть  їх на бігуді великого діаметру.  Зафіксуйте  волосся лаком і просушіть  феном в холодному режимі.  Через 15 хвилин зніміть бігуді і розчешіть волосся щіткою з натуральної щетини.Хвилюючий об’єм  і ефектні локони готові!        Краса і Стиль  
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