
МИТТЯ ГОЛОВИ ШАМПУНЕМ 

Миття голови. Цей процес в роботі перукаря повинен розглядатися в 

загальній зв'язку з технологією наступних операцій, а не тільки як видалення 

бруду з поверхні волосся і шкіри голови. Таким чином, крім цієї, основної 

мети, миття голови знищує залишки попередньої зачіски і готує зовнішній 

шар волосся для наступних операцій (завивки, забарвлення і т. д.). 

Фактором, що визначає стан волосся після миття, є якість води і шампуню. 

Відомо, що в воді розчинені солі кальцію, магнію, заліза і т. д. Велика 

концентрація їх робить її жорсткою. В жорсткій воді погано милиться 

шампунь, утворюються нерозчинні сполуки з солями кальцію, магнію і т. д. 

Від осідання їх на поверхні волосся останні тьмяніють і важко розчісується. 

Для пом’якшення волосся та надання йому блиску після миття шампунем 

використовують кондиціонер або бальзам. 

Перед миттям волосся необхідно розчесати для попереднього видалення 

засобів стайлінгу та полегшення миття і подальшого розчісування після 

нього. Миття можна виконувати двома способами:  

- З нахилом голови вперед 

- З нахилом голови назад 

Кожний спосіб має свої переваги та недоліки. При митті способом з нахилом 

краще промивається потилична частина та шия, але при цьому вода може 

потрапити на обличчя та зіпсувати макіяж. Спосіб з нахилом назад дає 

можливість зберегти обличчя сухим, але іноді досить важко промити 

потилицю (особливо це стосується миття після фарбування). Тим не менш, 

частіше виконується миття другим способом.  

Миття волосся починається з регулювання температури води: вона повинна 

бути в діапазоні 36-400С, але останнє слово за клієнтом. Температуру води 

слід узгоджувати саме з ним.  

Спочатку волосся добре намочується під проточною водою, потім 

наноситься відповідна густоті і довжині кількість шампуню. Потім, 

масажними рухами, шампунь розподіляється по всій поверхні шкіри голови – 

саме шкірі та кореням волосся слід приділяти основну увагу, а потім вже 

довжині. Далі волосся промивається чистою водою стільки часу, скільки 

шампунь був на волоссі. Повторне намилювання виконується аналогічно. за 

необхідності, якщо волосся було дуже брудне, може бути виконане і третє. 



Після шампуню на волосся наноситься засіб, який полегшує розчісування, 

запобігає електризації, закриває кутикулу та надає блиск. Такий засіб може 

бути зі змиванням або без нього. 

Коли волосся вимите, його слід укутати махровим рушником та залишити на 

нетривалий час для позбавлення зайвої вологи. Ні в якому разі, тільки що 

вимите волосся, не можна терти, викручувати або травмувати якимось іншим 

способом. 

Розчісувати вимите волосся слід дуже обережно, починаючі з кінців, якщо 

воно довге. 

 

 

 


