
Народні засоби проти випадіння волосся

      

Якщо волосся випадає, радимо не відкладаючи використовувати рецепти проти
випадіння волосся, тому що зупинити процес випадіння простіше, ніж стимулювати
зростання нового волосся.

Народні засоби від випадіння волосся – які маски, настоянки, склади для втирання у
волосся вважаються кращими народними засобами проти випадіння волосся.

• Гарне народний засіб проти випадання волосся – втирати цибульний сік з коньяком і
відваром коренів реп’яха. На одну частину коньяку слід брати чотири частини
цибульного соку і шість частин відвару коренів будяків.

• Ще одне зарекомендувало себе народний засіб від випадіння волосся і сухої себореї.
Щоб зупинити випадіння волосся, потрібно один раз на тиждень мити голову теплою
водою і натирати голову жменями повареної солі приблизно протягом 15 хвилин. Потім
голову прополоскати цієї ж теплою водою. В народі вважається, що шести промивань та
натирань голови сіллю цілком достатньо, щоб суха екзема і випадання волосся
припинилися.

• До припинення випадіння волосся призводить змазування шкіри голови
5-10-відсотковим горілчаним розчином настоянки софори. Софору можна придбати в
апетках, на півдні вона росте сама. Настоювати 21 день в темному місці, на 100 гр.
софори півлітра доброї горілки.

• Старовинний народний засіб від випадіння волосся – настій чаги, яким натирали
волосся і шкіру голови. Зараз готовий розчин під назвою Бефунгін продається в аптеках,
можете також використовувати його в домашніх умовах проти випадіння волосся.

• При випаданні волосся з великим успіхом у народній медицині використовується
настоянка червоного стручкового перцю, який за змістом вітамінів займає одне з перших
місць серед овошних культур. Він викликає прилив крові до шкіри голови, активізує обмін
речовин, що предлотвращает випадання волосся. Ось рецепт цього домашнього засоби
проти випадіння волосся: 1 частина перцю залити 10 частинами 70-градусного спирту,
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настояти 6-7 днів і процідити. Потім настоянку розвести в 10 частинах кип’яченої води і
2-3 рази в тиждень, бажано на ніч, втирати в шкіру волосистої частини голови.
Домашні маски від випадіння волосся

Домашні маски від випадіння волосся – дізнаємося, які народні засоби від випадіння
волосся зарекомендували себе з позитивного боку.

• Стакан збору з рівних частин кори дуба і лушпиння ріпчастої цибулі заливають 1 літром
окропу і тримають на вогні 1:00. Відвар проціджують і додають м’якоть чорного хліба до
отримання кашки. Так виходить відмінна домашня маска проти випадіння волосся. Теплу
маску втирають в шкіру голови, потім покривають поліетиленовою шапочкою і тримають
1-2 години, після чого волосся прополіскують теплою водою і сушать на повітрі.
Випадання волосся швидко припиняється. Періодичність застосування цього народного
засобу від випадіння волосся – 1 раз на тиждень.

• Щоб зупинити випадіння волосся, посилити їх зростання, в домашніх умовах
використовують маску з листя алое, приготовлений за методом «біологічного
стимулювання». Готують це народний засіб так: нижні і середні листки алое зрізають,
промивають кип’яченою водою, просушують, загортають у папір і поміщають в
холодильник на 12 діб. Потім здорові листя (почорнілі викидають) подрібнюють, сік
вичавлюють через марлю і втирають 1-2 рази на тиждень в шкіру волосистої частини
голови.

• запобігти випаданню волосся елементарна маска у вигляді кашки з цибулі ріпчастої або
часнику. Її обережно втирають в шкіру за 1:00 до миття голови. Для цієї ж мети
найчастіше натирають голову розрізаною цибулиною – дуже просте домашнє засіб від
випадіння волосся.

• Радимо вам звернути увагу на цю домашню маску від випадіння волосся. Вона особливо
хороша, якщо волосся сухе, пошкоджені фарбою і хімічною завивкою. Народна поголоска
радить суміш з 1 cm. ложки алое, 1 cm. ложки меду і 1 год. ложки касторової або
реп’яхової олії втирати в коріння волосся за 30-40 хвилин до миття голови.
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