
Касторова олії для волосся в домашній косметології

          

Корисні властивості касторової олії здавна використовувалися для підтримки і
відновлення здоров’я волосся. Адже воно благотворно впливає на шкірний покрив
голови, пом’якшує шкіру, усуває сухість і роздратування.

Маски з касторовою олією ідеально підходять для сухих, ослаблених, пошкоджених
багаторазовим фарбуванням волосся. Нанесене на волосся навіть в незначній кількості,
касторове масло живить і зволожує ослаблені волосся, зміцнює волосяні цибулини, чим
забезпечує пружність і міцність волосся.
Кетамін для волосся в домашній косметології

Кетамін домашнього догляду за волоссям – доступне і ефективне косметичний засіб.
Масляні обгортання, маски і масаж голови легко здійснимі, а головне – результативні.
Перші зміни стану волосся будуть помітні вже через кілька тижнів.

Найпростіший рецепт застосування касторової олії – це використання його в чистому
вигляді. Для цього 5-7 столових ложок нагрівають на водяній бані, тому як тепле масло
посилює надається на волосся ефект. Подушечками пальців масло втирають в коріння
волосся, а після залишилася масу рівномірно розподіляють по всій довжині. Голову
кутають в поліетиленову плівку.

У профілактичному догляді маску витримують 15-20 хвилин, при необхідності ж
відновлювальної терапії для волосся тривалість касторовой маски збільшують до 40-50
хвилин.

Змивають маску м’яким шампунем, відповідним для щоденного використання. Процедуру
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повторюють за необхідності 1-3 рази на тиждень. Застосування касторової олії в
чистому вигляді особливо рекомендовано при сухих, ламких, тьмяних волоссі.
Маски для волосся з касторовою олією. Народні рецепти.

Рецепт № 1. Вітамінна маска для волосся.

У цьому рецепті ми будемо збагачувати касторове масло для волосся ефірними маслами,
а також олійними розчинами вітамінів.

Для цього в 3-х столових ложках теплого масла розчиняють 3 краплі ефірного масла
грейпфрута, 2 краплі олії солодкого апельсина і по 1 чайній ложці масляних розчинів
вітаміну А і Е.

Вітаміни, також як і ефірні масла, Ви зможете придбати в аптеці. Крім того, ви зможете
скласти свій власний рецепт маски дл волосся, вивчивши деякі властивості і вплив
ефірних масел.

Маску з ефірними маслами наносять на волосся на 10-15 хвилин не частіше 2-х разів на
тиждень.

Рецепт № 2. Маска проти випадіння волосся.

Цибулевий сік – один з найвідоміших «борців» з випаданням волосся в домашніх умовах.
Для приготування зміцнювальної маски 2 столові ложки касторової олії змішують з 2-ма
столовими ложками свіжого цибульного соку і 1 столовою ложкою соку алое. Сік алое у
складі маски пом’якшує «пекуче» вплив цибульного соку.

2-3 відновлювальної маски для волосся з реп’яховою маслом на тиждень дозволять
зупинити випадіння, зміцнити волосяні цибулини, а також запобігти появі лупи (при
схильності до її утворення).
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На завершення ще раз зазначимо, касторове масло – прекрасний засіб для зміцнення
ослаблених, сухих волосся, запобігання їх випадіння, а також активізації зростання.

Рецепт № 3. Реп’яхову олію для волосся проти лупи.

Для приготування маски, яка допоможе впоратися з лупою, необхідно 1 чайну ложку
міцної чорної маски для волосся з касторовою масломзаваркі залити 50 мл. води.

«Чай» нагрівають, доводять до кипіння і вимикають через 30-50 секунд. Через 10-15
хвилин чайну заварку проціджують, а отриманий відвар змішують з 1 чайною ложкою
касторової олії і 1 столовою ложкою горілки. Компоненти маски ретельно змішують між
собою. Маску втирають в коріння волосся, і утеплюють голову плівкою на 2-2,5 години.
Змивають з допомогою шампуню. Процедуру повторюють 2-3 рази на тиждень.

Рецепт № 4. Маска з реп’яховою маслом для активізації росту волосся.

Це – рецепт для кефіру касторовой маски, який не викличе ніяких труднощів у процесі її
приготування.

Півсклянки кефіру і 2 столові ложки касторової олії нагрівають окремо один від одного
на водяній бані. Теплі компоненти змішують між собою до утворення однорідної маси.

Приготовлену маску наносять на шкіру голови і волосся. Голову утеплюють
поліетиленовою плівкою. Змивають маску за допомогою шампуня через 30-40 хвилин.
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