
ВИДИ ПЕРУКАРСЬКОЇ БІЛИЗНИ 

Перукарська білизна – це робочий одяг перукаря, пеньюар для захисту одягу 

клієнта, рушники, комірці, серветки та інше. 

 Одним з обов'язкових виробів є 

професійний пеньюар, призначення 

якого - захистити одяг і шкіру клієнта 

від забруднень хімічними речовинами, 

фарбами, стайлінговими  продуктами і 

зістриженим  волоссям. Виготовляється 

з синтетичної тканини у вигляді 

прямокутника з круглим вирізом для 

шиї. Пеньюар фіксується на шиї 

клієнта за допомогою спеціальних 

кнопок, гачків або ліпучек, які 

забезпечують надійність кріплення 

аксесуара на тілі. Просторий фасон 

дозволить клієнтові вільно рухатися і не відчувати дискомфорт.  При 

фарбуванні волосся, хімічній завивці, стрижці і мілірованні слід 

використовувати накидки, виготовлені матеріалу, який досить стійкий до 

деформації, термо- і хімічного впливу. Виріб захистить одяг клієнта від 

фарбувальних і стайлінгу, хімічних препаратів і зрізаного волосся. Накидку 

легко фіксувати і без особливих зусиль знімати. 

Від якості і зручності спецодягу стиліста-

перукаря залежить комфортність його 

діяльності, а значить - і результат роботи. 

Обов'язковим атрибутом як під час стрижки, так 

і при фарбуванні або будь-якої процедурі є 

фартух, який захищає одяг майстра від 

забруднень. Виріб, виготовлений з міцного і 

приємного на дотик поліестеру, яка володіє 

водовідштовхувальними властивостями і 

стійкістю до дії різних хімічних речовин. Також 

вона легко очищається в разі потреби. Фартух 

може регулюватися за зростом. Виріб не тільки 

захищає одяг від забруднень, але і завдяки 

кишені дозволяє мати при собі необхідні 

інструменти. 



Сучасні салони красоти 

поступово відмовляються від 

традиційного використання 

тканинних рушників. На зміну їм 

приходять нові, виконані з 

натуральних, екологічно чистих 

матеріалів, які забезпечують 

гігієну і дбайливе ставлення до 

здоров'я клієнтів. 

Одноразові рушники, можуть 

мати рельєфну вафельну текстуру, яка добре вбирає вологу і приємна на 

дотик. До складу рушників входить натуральна целюлоза, яка досить швидко 

розщеплюється і не несе шкоди для навколишнього середовища. Їх 

використання істотно заощаджує час і кошти, адже вони не вимагають 

регулярного прання. Розміри рушника мають бути приблизно 40*80. 

Одноразові комірці - запорука комфорту 

клієнта і забезпечення гігієнічності 

перукарень процедур. Аксесуар виконаний з 

гофрованого паперу, який відрізняється 

прекрасними еластичними властивостями, 

дозволяючи комірцю щільно стикатися з 

шкірою клієнта, не створюючи жодних 

дискомфортних відчуттів.  

 


