
Як усунути проблему жирного волосся?

      

Жирне волосся можуть доставити нам масу неприємностей. Часто буває так, що тільки
вранці ми помили голову, а до вечора перед важливим заходом вони вже злипаються і не
вражають обсягом і свіжість.

Уникнути цих проблем можна дотриманням комплексного підходу до лікування
підвищеної жирності волосся. У нього входять: а) збалансована дієта, б) правильне
миття волосся; в) застосування ефективних масок для жирного волосся.

Зайва жирність волосся є результатом порушення нормального функціонування
внутрішніх органів. Тому необхідно дотримуватися збалансованої дієти, включаючи в
щоденний раціон харчування багаті вітамінами і мінералами овочі, фрукти і нежирне
м’ясо і виключити, або звести до мінімуму, вживання жирної, солодкої і борошняної їжі.
Результати на увазі поліпшення стану вашого волосся не змусять себе довго чекати.

По-друге, при митті жирного волосся необхідно дотримуватися наступних правил:

    * Мити голову не частіше 1 разу на 3 дні теплою м’якою, але не гарячою водою, щоб
уникнути підвищеного виділення підшкірного сала;
* Використовувати спеціальний шампунь з позначкою «для жирного волосся», який
сприяє очищенню щадящему шкіри голови і видалення зайвого жиру;
* При обполіскуванні волосся не користуватися кондиціонером, а застосовувати відвари
цілющих трав (наприклад, календули, ромашки, кори дуба, шавлії) або слабкі розчини
лимонного соку, або яблучного оцту. Це добре зволожує волосся і вони стають більш
міцними;
* При сушінні локонів не користуватися феном, який сприяє подразнення шкіри голови,
що посилює роботу сальних залоз.

Ну, і нарешті, дуже ефективно регулярно користуватися народними рецептами у вигляді
масок, які добре очищують шкіру голови, видаляють зайвий жир і надають волоссю
свіжий, здоровий блиск. Ось, наприклад, рецепти деяких з них:

   1. Перемішати жовток 1 яйця, 1.столовую ложку меду і така ж кількість коньяку і
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нанести на волосся на 30-50 хвилин, після чого змити теплою водою з шампунем;
2. Нанести на голову невелику кількість кефіру або кислого молока і залишити на 20
хвилин. Потім змити шампунем і обполоснути лимонної водою;
3. У невеликій кількості теплої води розвести 1 чайну ложку гірчиці, додати трохи кефіру
і нанести на волосся на 10 хвилин, після чого помити голову;
4. 2-3 столові ложки відвару ромашки змішати зі збитим білком 1 яйця і нанести на локони
на 30 хвилин, потім добре змити водою.

Для зменшення жирного блиску волосся відмінно допомагає втирання до шкіру голови
соку свіжих овочів (огірки, гарбузи, кабачки, моркви)
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