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Бальзами для волосся

Бальзами відомі з глибокої давнини, і тепер вони у величезному асортименті продаються
в магазинах, аптеках і спеціальних салонах. Бальзами не тільки захищають волосся, але і
запобігають їх сухість, ламкість, сплутаність, полегшуючи тим самим розчісування.

Якщо волосся вже пошкоджене, то бальзами виконують функцію ліки, відновлюючи
структуру пошкодженого волосся і попереджаючи їх випадання.

Бальзами також очищають шкіру голови і волосся від лупи, служать ефективним
зволожувачем, що важливо для волосся, як пересушених літнім сонцем, так і сухих від
сухого повітря зимових приміщень.
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Якщо використовувати бальзами систематично, то волосся можна зберегти красивими і
здоровими до глибокої старості. Хоча зловживати бальзамами теж не варто, щоб не
погіршити волосся і не зробити їх тьмяними.

Існують бальзами для сухих, жирних, пошкодженого волосся, які зміцнюють бальзами.

Способи нанесення
- Лікувальні бальзами наносять на вологе волосся, надягають поліетиленову шапочку і
обгортають голову махровим рушником на 30-40 хвилин. А потім змивають.
- Якщо бальзам застосовується в профілактичних цілях, то його наносять на чисте
вологе волосся масажними рухами, а потім змивають.
- Бальзами для відновлення структури волосся тримають на волоссі 10-15 хвилин.
- Ефект від бальзамів буде відчутним, якщо застосовувати їх курсами протягом 1 – 1,5
місяців.

Бальзами для жирного волосся

1. 2 ст. ложки сухих подрібнених коренів лопуха залити 1стаканом окропу і кип’ятити на
повільному вогні 15 хвилин, остудити, процідити. Втирати в шкіру голови через 1 день.
Курс 1 місяць.

2. Змішати по 1 чайній ложці подрібнених квіток ромашки аптечної, листя берези, трави
звіробою, залити оливковою олією на 4 пальці, додати 1 ст. ложку лимонного соку,
перемішати, закрити кришкою і настоювати 7 днів у темному місці. Процідити, втирати в
коріння волосся на півгодини, зверху поліетиленова шапочка і рушник. Потім добре
промити шампунем.

3. Для жирних і ламких волосся. Змішати 2 ст. ложки горілки, 1 / 3 склянки оливкової олії
і ¼ склянки дьогтю. Зберігати в холодильнику в закритій пляшці. Втирати в шкіру голови
перед миттям, не частіше 2 разів на тиждень. Тримати 1 годину, змити теплою водою і
добре промити шампунем.
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Бальзами для сухого волосся

1. Бальзам для зміцнення волосся. Змішати 1ст. ложку касторової олії, 1 ст. ложку
мигдальної олії і ¼ склянки горілки, добре перемішати і втирати в шкіру голови. Цей
склад наносять на волосся, щоб полегшити укладання і надати волоссю блиску.

2. Змішати 1ст. ложку соку алое, 1ст. ложку меду, 1 жовток, 1 чайну ложку соку часнику,
2 склянки відвару кропиви (2ст. ложки залити 2 склянками окропу, настояти півгодини,
остудити, процідити). Нанести на корені волосся і по всій довжині на 10 хвилин, змити
теплою водою, ополоснути відваром кропиви.

3. Для пошкоджених ламких сухого волосся. Жменя сухих квіток ромашки аптечної
залити рослинним маслом так, щоб масло покривало квіти на 2 см. Додати 2 ст. ложки
потрійного одеколону, настоювати тиждень в щільно закритій банці в темному місці,
процідити. Втирати в коріння волосся і розподіляти по всій довжині на 1 годину. Зверху
шапочка і рушник. Добре промити шампунем і сполоснути відваром ромашки – 2 ст. ложки
на 1 літр окропу.

Бальзам для змішаних волосся

2 чайні ложки пальмового масла трохи підігріти на киплячій водяній бані. Додати 3 ст.
ложки чистої води, змішаної з 1 ст. ложкою яблучного оцту. Добре збити, додати 1 ст.
ложку меду, 1 краплю ефірного масла розмарину, 1 краплю ефірного масла лаванди.
Перелити в скляну банку з щільною кришкою. Зберігати в холодильнику. Наносити на
волосся на 3-5 хвилин перед миттям голови.
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