
Масло чайного дерева для волосся

          

Цілющі властивості ефірного масла чайного дерева давно використовують у народній
медицині і косметології.

Антибактеріальне і протизапальну дію масла не знає рівних у боротьбі із запаленнями і
прищами або в догляді за жирною / комбінованої / проблемною шкірою.

Але цілющі властивості ефірного масла на цьому не закінчуються. І знаючи деякі його
особливості, ефірна олії чайного дерева з успіхом може застосовуватися для догляду за
волоссям в домашніх умовах.

Ефірне масло чайного дерева рекомендують для догляду за роздратованою шкірою
голови, а також шкірою, схильної до жирності.

Систематичне збагачення шампуню маслом чайного дерева сприяє нормалізації роботи
сальних залоз, в результаті чого волосся набуває блиск і легкість, а зачіска – об’єм.
З якою метою застосовують масло чайного дерева в догляді за волоссям?

Косметичний ефект «краси» – не єдина мета застосування олії чайного дерева для
волосся.

Лікувальні властивості ефірного масла проявляються в боротьбі з такими проблемами, як:
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- Свербіж шкіри голови, роздратована і запалена шкіра;

- Лупа;

- Ламкість волосся;

- Підвищена секреція сальних залоз.

Ефірне масло чайного дерева – справжній порятунок для волосся, схильних до появи
лупи. Використання масла ефективно запобігає патогенний розвиток мікроорганізмів, що
провокують появу лупи.

Крім того, збагачені маслом косметичні засоби зміцнюють волосся, що запобігає їх
ламкість і випадання.
Як використовувати масло чайного дерева для волосся

Рецепт № 1. Збагачення шампуню.

Способів застосування олії чайного дерева для волосся може бути декілька. І
найпростіший з них – регулярне збагачення Вашого звичайного шампуню ефірним
маслом. Для цього досить додати 2-3 краплі олії в шампунь і розмішати (в долоньці)
перед нанесенням на волосся.

Перед тим як змити шампунь, шкіру голови масажують протягом 3-5 хвилин. При
щоденному митті голови таким способом не слід зловживати, і вдаватися до нього
частіше 2-х разів на тиждень.

Рецепт № 2. Лікувальна маска проти лупи.
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Для приготування лікувальної маски знадобиться масло-основа. Це може бути оливкова,
реп’яхову або касторову олію. Рослинна олія попередньо злегка нагрівають.

На 2 столових ложки масла-основи додають 5 крапель ефірного масла чайного дерева,
по 2 краплі олії бергамоту, розмарину і лаванди. Масла ретельно перемішують і дають
настоятися 5-10 хвилин. Маску втирають в коріння волосся і залишають на 20-30 хвилин.
Змивають з допомогою шампуню під проточною водою.

При появі відчуттів інтенсивного паління (алергічна реакція на складові ефірних масел)
маску негайно змивають.

Рецепт № 3. Спрей для краси і блиску волосся.

Для приготування спрея 30 крапель ефірного масла розчиняють в 50 мл. спирту. Після
цього спирт змішують з 50 мл. очищеної води. Отриману настойку втирають в коріння
волосся перед сном.

Частота проведення процедури – 2-3 рази в тиждень. Регулярне застосування спрею
сприятиме не тільки блиску волосся, а й попередить появи лупи.

Рецепт № 4. Поживна маска для ослабленого волосся.

Для волосся, ослаблених фарбуванням або хімічної завивкою, підійде маска,
приготовлена з яєчного жовтка, 1 чайної ложки реп’яхової олії і 3-4 крапель ефірного
масла чайного дерева.

Компоненти маски ретельно змішують. Маску масажними рухами втирають в коріння
волосся протягом 10-15 хвилин. Після цього голову кутають в поліетиленову плівку, і
залишають маску на 30-40 хвилин. Змивають проточною водою за допомогою
домашнього шампуню. Процедуру повторюють раз на тиждень.
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