
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ 

ТЕМА 7. ЕЛЕМЕНТИ ЗАЧІСОК ТА ЗАСОБИ ДЛЯ 

УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ 

Контрольні запитання 

1. Що таке елементи зачіски? 

2. Які елементи зачіски ви знаєте? 

3. Що таке хвиля? 

4. Що таке крон? 

5. Що таке чілка? 

6. Що таке буклі? 

7. Що таке локон? 

8. Що таке валик? 

9. Які  засоби для укладання ви знаєте? 

  

Хвиля - частина зачіски, де волосся має плавний згин І обмежене 

двома лініями — кронами Існують хвилі низькі, широкі, глибокі, пласкі 

Залежно від положення волосся відносно обличчя розрізняють лицьові та 

зворотні хвилі Лицьові хвилі направлені на обличчя своєю виступаючою 

дугою, зворотні йдуть від обличчя Розрізняють також косі, прямі, поперечні 

хвилі  

Крон — найвища частина хвилі, місце згину волосся, де воно змінює свій 

напрямок на зворотний І відділяє одну хвилю від іншої. Крони бувають 

високі та низькі, гострі (тонкі) та тупі (товсті). 

Чілка, як і проділ, є важливим елементом зачіски. Змінюючи форму 

чілки, впливають на сприйняття зачіски загалом. Чілки розрізняють за 

густотою волосся, довжиною, методом стрижки, формою окантування, 

способом пофарбування. Чілка може бути яскраво виявленою або входити до 

основної маси волосся тім'яної зони. Зовнішній вигляд чілки можна змінити, 

виконавши укладання окремих пасом волосся, завитків або локонів. 

Окремим елементом та основою зачіски вважають завите волосся. 

Буклі —  тупіруване, вичесане та викладене в тугі валики волосся 

Локон — пасмо волосся, завите в трубочку та викладене у формі 

спіралі. Локони можуть бути закручені вгору або вниз. Розрізняють локони 

горизонтальні, вертикальні, косі, спускні . 



Валик — начесане та викладене у вигляді валика по крайовій лінії 

росту волосся 

Завиток — частина локона в один оберт пасма навколо форми або 

кінець пасма, завитий кільцем. 

Рельєф — пасма волосся, розділені борознами. 

Можливість застосування різноманітних варіантів укладання волосся, 

створення об'єму, а також фіксації та збереження заданої форми 

забезпечують сучасні засоби для укладання. 

До косметичних засобів для укладання волосся належать лаки (спреї), 

пінки (муси), гелі, а також помади, воски, лосьйони, моделюючі креми. 

Більшість препаратів для укладання волосся містять вітамінні додатки та 

фільтри від ультрафіолетових променів, захищають волосся, зберігають його 

пружність, еластичність, блиск. 

Пінки (муси) для укладання надають волоссю об'єму, пишності, 

еластичності. Волосся не склеюється і легко розчісується. 

Пінку наносять гребінцем або руками на вимите волосся, підсушене 

рушником, прочісують по всій довжині волосся — від коренів до кінців. 

Пінки виготовляють різного ступеня фіксації — нормальної, сильної, 

максимальної. 

Лаки (спреї) для волосся — це засоби для заключної фіксації зачіски. 

Лак укриває волосся тоненькою плівкою, яка захищає його від впливу 

навколишнього середовища, добре зберігає форму зачіски, надає пишності, 

шовковистого блиску. Якісний лак швидко висихає, не склеює волосся і 

легко вичісується. 

Виробники косметичних засобів пропонують лаки для різних типів 

волосся, а також різного ступеня фіксації. Новинками є «спрей-об'єм» та 

«спрей-блиск». 

Гелі для укладання волосся містять інгредієнти, які захищають 

волосся від ушкоджень під час розчісування, гарячого укладання. 

Розрізняються гелі за ступенем фіксації та способом нанесення (гелі, гелі-

спреї). Гелі рекомендують використовувати для створення ефекту «мокрого 

волосся». Через властивість гелю обтяжувати волосся не рекомендується 

застосовувати його на тонке, м'яке волосся. 



Для створення стильних гладких зачісок гелі наносять на вологе 

волосся. І навпаки, щоб підкреслити окремі пасма, гель наносять на сухе 

волосся. 

Лосьйони для укладання волосся мають властивості кондиціонера, 

надають волоссю м'якості, пишності, блиску, полегшують розчісування, 

укладання, забезпечують фіксацію форми. Випускаються лосьйони для 

різних типів волосся, в тому числі ослабленого, фарбованого. Лосьйони 

рівномірно наносять на вимите, підсушене рушником волосся, розподіляють 

по всій довжині гребінцем із широкими зубцями. 

Моделюючі креми — це нове покоління засобів для укладання 

волосся. Крем наносять долонями на волосся перед укладанням пальцями, 

феном, гребінцем. 

Крем дає змогу збільшити об'єм волосся, не обтяжуючи зачіску, 

поновити її форму вологими руками. 

Воски актуальні для створення зачісок на короткому волоссі. Віск 

допомагає сформувати пасма, надає волоссю гнучкості, блиску. 

Розподіляють віск долонями по всій довжині волосся або на окремі пасма. 

Віск рекомендують застосовувати для фарбованого волосся з хімічною 

завивкою. 

 

 

 

 

 

 


