
Догляд за волоссям взимку

      

Поговоримо про догляд за волоссям взимку – як зберегти волосся взимку, в мороз і
вітер, щоб волосся було здоровим і блискучим.

З приходом зимових холодів настає несприятливий період для вашого волосся. Будинки
через опалення повітря ставати надзвичайно сухим, тому він позбавляє волосся вологи,
та й до того ж електризує їх, а на вулиці свій удар завдає зимовий мороз. І ось, знімаючи
шапку, ви бачите, що волосся втратили свою привабливість, стали сухими, ламкими і
тьмяними. Ваші локони явно потребують особливої турботи в зимові місяці. У цьому
вам можуть допомогти декілька корисних порад.

Головний убір. Пам’ятаєте, як мама змушувала вас надягати шапку коли, здавалося б,
було тепло? А ви напевно знімали її за найближчим рогом. Так от мама була абсолютно
права. Головний убір не тільки страхує вас від застуди, а й просто необхідний для
захисту волосся від холоду. Не бажаєте носити шапку, накиньте хоча б шарфик. А
головне, ніколи не виходьте на вулицю з вологим волоссям. Волога на холоді замерзне, і
волосся можуть просто зламатися!

Зачіска. Взимку волосся постійно піддаються стресам через різке перепаду температур
в приміщенні і на вулиці. Особливо це актуально для нашої російської зими. Тому взимку з
волоссям бажано не експериментувати – якщо вам сподобалися модні зачіски, для якої
потрібно фарбування або хімічна завивка, відкладіть її до весни – та для волосся
корисно, і показати зможете всім без винятку.

Як мити волосся взимку. Правильний догляд за волоссям взимку також передбачає, що
мити волосся слід в прохолодній воді. Гаряча зробить їх ламкими, так само як і гаряче
повітря фена. Тому від нього, як і від прасок і плойок, взимку краще відмовитися, або
звести їх застосування до мінімуму. Якщо позбутися фена не представляється вам
можливим, то намагайтеся використовувати режим більш прохолодного повітря, ніж
зазвичай. Вибираєте гребінці з натуральних матеріалів. Вони не ушкоджують волосся
при розчісуванні і м’яко масажують шкіру голови. Масаж покращує кровопостачання
коренів волосся, а значить і їх харчування.

Шампунь для волосся краще підбирати спеціальний, для зимового догляду. Він поверне
волоссю вологу і полегшить розчісування. Після кожного миття волосся наносите
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бальзам-кондиціонер. Якщо ви не знайшли на шампуні для волосся потрібного “зимового”
покажчика, вибирайте засоби для сухих і ламких волосся, навіть якщо зазвичай ними не
користуйтеся. Вони додадуть еластичність і гладкість вашому волоссю. Крім того,
корисні склади, які роблять волосся блискучим.

Якщо ви є володаркою розкішних довгих локонів, то особливу увагу слід приділити
кінчиків волосся. Найбільше в холодну пору року страждають вони. Зараз в магазинах
представлено непоганий вибір спеціальних засобів по догляду саме за кінчиками
волосся. Підберіть собі що-небудь підходяще.

Маски для волосся. Не забувайте один раз в тиждень балувати своє волосся різними
живильними масками для волосся, які можна придбати в магазині або приготувати
самостійно. Дуже добре зарекомендували себе маски для волосся з ефірними маслами,
такими як іланг-іланг, розмарин. Крім того, крапельку ефірних масел можна додавати в
будь-який шампунь або бальзам для волосся – відмінна ароматерапія по догляду за
волоссям.

Харчування. Безумовно, зовнішня краса є відображенням здоров’я організму в цілому.
Тому щоб волосся виглядали красивими і доглянутими, необхідно добре харчуватися.
Доглядаючи за волоссям взимку, візьміть за правило з’їдати щодня хоча б пару різних
фруктів або овочів – це і для волосся, і для фігури корисно.
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