
Догляд за волоссям: чому не слід вірити?

      

Ми дуже часто керуємося розхожими думками в багатьох життєвих питаннях. Існують
помилки, які ми, істоти колективні, але внутрішньо насторожено недовірливі, приймаємо
за істину тільки за кількісним показником поширеності даного омани. Чим ширше коло
забобонів, тим більше ми в них віримо.

Ну ось простий приклад: ваш стиліст радить вам придбати у нього в салоні хороший, що
підходить для вашого типу волосся шампунь. Тут же ваш внутрішній голос шепоче:
втюхує! А одна бабка інший, а та третьої (що на убуваючу місяць волосся стригти
шкідливо, що чесати волосся слід від коріння, що частіше стригти – гущі зросте), от у це
віримо. Бабкін голос сильніше голосу вашого стиліста виявляється сукупністю
розповсюджуваних їм хвиль. А голос стиліста, який знає як професіонал роботу цього
шампуню, який знає властивості вашого волосся, замовкає саме через його розумною
буденності і відсутності претензій на народну мудрість.

Щасливі люди з хорошими від природи волоссям: помив, струсив і … жодної. Нам,
більшості з волоссям так собі, пощастило більше. Ми-то знаємо, що наше волосся не
ідеальні. Тому й дбаємо про них більше, доглядаємо ретельніше, стрижемо
прискіпливіше.

Волосся не можуть у жінки бути самі по собі – їх робить стрижка. Навіть ті, що в скромну
Куделько або в хвостик на затилочке, вимагають стрижки та спеціального звернення.

Почнемо з пучка, якщо вже зачепилося з нього. Шкіра голови під пучком дихає погано,
волосся злежуються, погано провітрюються, отримують плоску структуру. Стягнутість
шкіри перешкоджає кровообігу, зажиривание волосся відбувається швидше, мікроби на
шкірі голови плодяться веселіше. Сповільнюється ріст волосся, зате з’являються
секучесть, випадання та інші неприємності.

Подивимося на хвостик – та ж Куделько на волі, але гумка біля основи хвостика
(звернули вже увагу?) Рве ваше волосся обмотаними пучками, харчування з фолікула не
надходить в тканину волосочка. Особливо помітна посічені кінці волосся в хвостик.
Рівномірно підстригти кінці не вдається, тому що ніколи хвостик не зав’язується при
одному і тому ж розташуванні волосся. Ось і виходить, що самі прості і невибагливі
зачіски не так вже хороші для навіть дуже хороших волосся.
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Колись в Європі та США, ще задовго до винаходу кондиціонерів, пішло
майонезно-оливкова божевілля. Для жирного волосся – майонез, для сухих – оливкова
олія. І ходили бідні жінки в тюрбанах годинами під маслом і майонезом. З’явилися
прекрасні натуральні шампуні та лікувальні кондиціонери. Думаєте, в тюрбанах кинули
ходити? Ходять до сих пор! Але ж сказано вже наукою: не смішіть природу і не
порушуйте ваш шкірний жировий баланс. Ну не лікує ні майонез, ні масло. А от біди може
наробити.

Те ж саме з байкою про господарське мило в східних країнах. Ні-ні, та й чуєш про чудеса
дії лужного собачого низькоякісного мила на ріст і якість волосся. Тут, розумієш, бігаєш,
шукаєш, підбираєш, переплачувати за бесщелочниє натуральний продукт, а хтось
господарське мило пропагує.

Про шампунях: існує міф, що шампуні треба періодично міняти – це сприяє здоров’ю
волосся. Послухаємо науку: так, треба, але тільки в тих випадках, коли ви хочете досягти
лікувальної дії. Припустимо, ви мили голову протівосеборейним шампунем, але як тільки
себорея вилікувалася, треба міняти шампунь на бренд, відповідний вашим вже здоровим
волоссю. Без спеціальних резонів шампунь міняти не варто, і це ніяк не впливає на ваше
волосся.

Кондиціонери: бабки вже встигли створити чергову казку, що при жирному волоссі слід
уникати кондиціонування волосся. Мабуть, поплутали майонез або олія з сучасним
кондиціонером, який нічого не має спільного з доданням жирності волосся або їх
харчуванням. Що дійсно слід враховувати, так це тип вашого волосся і відповідність
бренду шампуню з брендом кондиціонера. Не варто ризикувати, змішуючи шампуні однієї
марки з кондиціонерами інший.

Це ж стосується і фарби для волосся. Зазвичай промисловість випускає барвник вже в
одному фужері з закріплювачем (аfter-color), живильним бальзамом і кондиціонером. Але
при кустарної домашньої фарбуванні волосся підбирайте продукти однієї фірми – дуже
часто вони просто антагоністи один одного.

Неправда, що при вагітності не можна фарбувати волосся. Це чергові бабину розмови.
Науці нічого такого не відомо, якщо ви користуєтеся перевіреними безпечними брендами
барвників. Тим більше при вагітності порадуйте себе свіжим відтінком волосся. При
знебарвленні переконайтеся, що на маркуванні немає особливого попередження. І
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фарбувати волосся починайте з маківки, переходячи на задню частину голови. Передню
частину і скроні фарбуємо в останню чергу.

Подивимося на ще одну байку: волосся слід розчісувати від коріння вниз. Абсолютно
хибне твердження. Менш травматично для волосся будь-якої довжини розчісувати їх,
навпаки, з кінців. Масажне розчісування волосся слід робити у всіх напрямках, особливо
«проти шерсті».

Так само з області Бабкіним казок, що волосся росте однаково рівномірно по всій голові.
Погодьтеся самі: тому ми і бігаємо кожні три-чотири місяці рівняти стріжечкой, що
волосся наші ростуть окремими галявинках на голові. Більше того, вони ростуть в різних
напрямках. Причому на деяких ділянках голови ваше волосся можуть бути кучерявими, а
на інших прямими як рейок.

Даремно кажуть, що ніщо не змінить структуру ваших волосся. Загальний жіночий бич –
тонкі, пух пухом, некеровані волосся. Не вірте, що це назавжди. Наука говорить нам –
волосся помер, але живий у шкірі його фолікул. І наука знає, як його підштовхнути знову
плодоносити. Наука говорить нам: фолікул хворіє, худосочна і не може виростити
хороший здоровий пружний волосок. Але та ж наука знає, як полікувати ваш фолікул і
змусити його працювати правильно.

У разі будь-яких проблем з волоссям не вважайте зайвим звернутися до фахівця. Зараз
наука творить чудеса. Звертаєтеся ж ви до лікаря, коли збоять інші органи! А як часто
чуєш жалібне «волосся лізуть». І як завжди не чуєш відповіді на питання «в лікаря
зверталися?» Волосся наші хворіють мовчки (це зуб кричить благим матом!), Але це не
означає, що ми не повинні чути їх крик про допомогу. Навіщо ж миритися з поганими
волоссям?

Перукарі, або стилісти, як ми тепер називаємо, теж можуть багато в чому допомогти. Але
тут мені доведеться розвінчати ще один міф: зазвичай ми біжимо в салон або
підстригтися, або зробити зачіску з вже існуючої стрижки. А салон – це не місце де
овець стрижуть: він покликаний доглядати за волоссям.

Чергова неправда, що чим частіше стрижеш, тим швидше росте волосся. Просто волосся
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на голівці зі свіжим триммінг здаються довшими за рахунок того, що посічені кінці зрізані і
зріз лягає візуально більш рівним.

Правильна процедура шампунінга з масажем, правильне кондиціювання з натуральними
добавками, живильні процедури – ось для чого варто відвідувати салон, а обов’язкова
при цьому стрижка і Блоу-укладка – це вже по случаю. Все одно рідко хто з бідними
волоссям доносить свою укладку до місця призначення. І нерідко буває, коли вдома після
такої зачіски перемивати голову і укладаєш заново.

Ну, і остання бабина казка: шкідливо часто голову мити. А давайте подивимося: до
вечора проведіть по обличчю або шиї чистою ваткою. Так це на рівній поверхні. А тепер
уявіть, що робиться в волоссі. А вони ще й самі по собі притягують частинки пилу. Вам
вирішувати, чи хочете ви ночувати з такими волоссям. Не бійтеся знежирити шкіру, як
кажуть бабки. Навпаки, сальна залоза правильно працює, коли міститься в чистоті, а не
в грязі. Всі сучасні шампуні розраховані на щоденне миття певних волосся і певного типу
шкіри.

Давайте візьмемо за правило ставитися до волосся хоча б так, як ми ставимося до
догляду за обличчям. Не ображайте своє волосся. Ми ж знаємо, що ніколи не будемо
достатньо одягнені, поки не приведемо в порядок волосся. Не врятує ніяке сукню, туфлі
або макіяж. А ось при правильній голівці ми і в повсякденному завжди виглядаємо
красунями. Так що вперед, за здоровими волоссям! Успіхів.
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