
Волосся і сонце – як доглядати за волоссям влітку

      

Влітку наші волосся відчувають значні перевантаження, пов’язані з впливом агресивних
атмосферних чинників. Сонячні промені та морська вода пересушують волосся, висока
температура погіршує їх кровопостачання, через що волосся стає сухим, ламким і
виглядають непривабливо. Потрібно з цим боротися …

Що ж робити? Зверніть увагу на дослідження інституту краси. Він з’ясував, що
володарки світлого волосся можуть ніжитися на сонечку без шкоди для свого волосся
лише сім хвилин! Після цього мінімум 15 хвилин вони повинні перебувати в тіні. Волосся
брюнеток витримують десятихвилинні сонячні ванни, русяве або каштанове волосся –
четирнадцатімінутние, а шатенки можуть дозволити собі перебувати на сонці цілих
сімнадцять хвилин! Враховуйте це, приймаючи сонячні ванни.
Хочете зіграти більше і при цьому зберегти здорові і красиві волосся? Ось як потрібно
доглядати за волоссям влітку …

1. Використовуйте спеціальні сонцезахисні засоби для волосся, наприклад, захисні гелі
або спреї. Крім того, придбайте шампунь, пом’якшувальний волосся, і обов’язково
застосовуйте кондиціонер для волосся для кращого розчісування.

2. Якщо косметики під рукою немає, можете скористатися рослинними оліями.
Наприклад, вимийте голову шампунем з додавання кількох крапель масла мигдалю. Після
цього можете сміливо виходити на сонце: ваші волосся не тільки захищені, але і мають
гарний блиск і гладку фактуру. Можна для захисту нанести мигдальне або оливкове
масло на волосся без попереднього миття, але тоді обов’язково вимийте голову після
відвідування пляжу.

3. Не обмежуйтеся лише миттям голови після прийому сонячних ванн: побалуйте своє
волосся поживними і зволожуючими масками, які можна приготувати самостійно з цілком
доступних інгредієнтів. Цікавлять рецепти – дивіться спеціальний матеріал маски для
волосся.

4. Готуючись до відпустки, подумайте, чи не хочете ви змінити імідж і постригтися
покороче? Ваше волосся зрадіють такій ідеї, адже тоді у них буде більше сил, щоб
витримувати підвищені навантаження. Та й доглядати за коротким волоссям простіше!
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5. Для захисту волосся обов’язково використовуйте головний убір. Це може бути кепі,
бейсболка, косинка, бандана або найрізноманітніші літні капелюхи, які можна підібрати
практично під будь-який образ.

6. А ось фарбувати волосся влітку фахівці не радять. Фарбування само по собі згубно
впливає на волосся, а вплив сонця здатне змінити відтінок волосся. В результаті, і
кольори бажаного не отримаєте і волоссю зайвий стрес додасте. Але якщо вам вже
дуже хочеться оновити колір, скористайтеся натуральними барвниками: хною,
лушпинням цибулі, кавовою гущею, журавлинним соком.
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