
ТОП-5 помилок в догляді за волоссям

Найпоширеніші помилки, які ти здійснюєш в догляді за своєю шевелюрою. 

1. Миєш голову щодня.

Звичайно, тобі хочеться завжди бути чистим і свіжим, але мити голову кожного разу,
коли ти приймаєш душ, не варто – так ти порушуєш ліпідний баланс шкіри голови і
висушує волосся, провокуючи їх передчасне випадання. Спробуй мити голову хоча б
через день, а якщо волосся швидко стає жирним, почни користуватися сухим шампунем.
Нанеси такий засіб на волосся і почекай 10 хвилин, поки воно повністю вбере жир і бруд,
потім акуратно розчеши шевелюру. Тільки пам’ятай, що сухий шампунь – це лише
альтернативне рішення у випадках, коли тобі потрібно швидко повернути волоссю
свіжість, тому назовсім забувати про рідкий шампунь не варто.

2. Сушиш волосся гарячим повітрям.

Для сушіння волосся важлива не температура повітря, а її потік. Через високу
температуру волосся стає ламким і швидко випадає. Щоб не позбутися волосся ще в
молодості, перемикай фен на режим прохолодного або навіть холодного повітря і
намагайся не досушивать волосся до кінця.

3. Не використовуй бальзам для волосся.

Бальзами і кондиціонери допомагають полегшити тобі розчісування волосся і зробити їх
більш м’якими і податливими. Якщо ти не користуєшся цими засобами, твоє волосся стане
занадто пухнастим, сухим і жорстким. Щоб цього не сталося, після миття голови
шампунем, наноси на кінці волосся бальзам, а через кілька хвилин змивай його великою
кількістю води.

4. Користуєшся чужим гребінцем.

Твоя дівчина (сестра чи мама), звичайно ж, регулярно стежать за особистою гігієною,
однак і на її скальпі є бактерії, які шкодять не тільки волосяним цибулинам, але і шкірі
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голови. Користуючись чужим гребінцем, ти ризикуєш роздобути грибок, що викликає
появу лупи і випадання волосся. Також радимо пригадати, коли ти в останній раз мив
свій гребінь з милом. Пам’ятай, що на ньому осідають жир і бруд, які ти переносиш на
своє волосся кожен раз після розчісування. Можливо, саме тому твоя шевелюра швидко
стає жирною.

5. Не захищаєш волосся від вітру і сонця.

Холодне повітря та палючі промені сонця – ще одна причина облисіння. Це пов’язано з
тим, що занадто низькі або високі температури провокують спазм судин, травмують
волосяні цибулини і шкіру голови. В результаті волосся починає швидко випадати, а на
голові з’являється лупа. Щоб уникнути цієї неприємності, в будь-який час року прагни
носити головний убір: шапку, бейсболку, капелюх або бандану.

");  $("#textVersion").text("ТОП-5 помилок в догляді за волоссям" + "rnrn" +
$("#artdirPost").text() + "rn" + "Источник: http://www.domohazyajki.com/archives/21960"); 
$("#getArticleCode textarea, #getArticleCode input").click(function() { $(this).select() }); })
})(jQuery) 

  HTML версия:
Текстовая версия:Ссылка на статью:

 2 / 2


