
Чи можна вагітним фарбувати волосся і нігті.

      

Багато жінок під час вагітності при відвідуванні гінеколога часто задають питання — чи
можна вагітним фарбувати волосся? Але відповідь на це питання «можна» або «ні» на
даний момент не скаже, жоден гінеколог. А все тому що на даний момент немає тієї
достовірної інформації, яка б дозволила з точністю їм сказати «так» чи «ні».

Ось тому вагітним жінкам, які не представляють своє волосся без цієї процедури потрібно
бути дуже обережними при фарбуванні свого волосся.

Нижче ми привели деякі правила безпечної фарбування волосся:

    -  відмовтеся від використання фарб для волосся на основі аміаку;
    -  намагайтеся фарбувати своє волосся не більше 3 разів за вагітність;
    -  постарайтеся в перші три місяці вагітності відмовитися від перефарбування
волосся;
    -  уникайте фарбу яка може викликати у вас алергію;
    -  скористайтеся народними засобами щоб змінити свій колір волосся;
    -  фарбуйте своє волосся тільки в добре провітрюваному приміщенні, а краще всього
на свіжому повітрі.

Як вагітним фарбувати волосся, щоб не нашкодити майбутній дитині?

Щоб під час вагітності при фарбуванні волосся не нашкодити майбутній дитині багатьом
жінкам варто ще до початку вагітності пофарбувати волосся стійкою фарбою в свій
натуральний колір волосся. Інший не менш безпечний варіант змінити свій колір волосся є
колірованіе або мелірування. Процедура мелірування або колірованія полягає в
нанесенні фарби на окремі прядки волосся, що дозволяє приховати відросло коріння
волосся від погляду. А найголовніше в цій процедурі те, що фарба практично не
контактує з шкірним покривом голови. І ще раз варто нагадати, те, що фарбувати
волосся під час вагітності варто в добре провітрюваному приміщенні.
Чи можна фарбувати нігті на руках і ногах при вагітності?

Фарбувати нігті під час вагітності можна, але для цього краще всього використовувати
лаки для нігтів які не містять у своєму складі:

 1 / 2



Чи можна вагітним фарбувати волосся і нігті.

    -  толуол (речовина, яка прискорює висихання лаку на нігтях і вважається шкідливим
для розвивального плоду);
    -  формальдегід (речовина, яка сприяє ослабленню імунітету дитини);
    -  камфору (засіб, який не бажано використовувати при вагітності).

Чи можна використовувати макіяж вагітним?

Використовувати макіяж вагітним жінкам можна. Навіть існують думки, що використання
макіяжу під час вагітності може позитивно позначитися на Вашому самопочутті та
настрої протягом цих 9 місяців.
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