
ВИДИ ВОЛОССЯ 

1.Тіло  людини покриває волосся трьох видів: 

1.Пушкове волосся росте на всьому тілі , крім долонь, підошов та губ; 

2.Щетинисте – короткі волоски завдовжки 1-2 см, до нього відносять брови та вії; 

3.Довге – товсте волосся, яке росте на голові, а у чоловіків і на обличчі (борода, вуса). 

Існує декілька класифікацій довгого волосся: 

1. 

 

 

2. 

За ступенем жирності довге  волосся розділяється на чотири типи 

 

Сухе 

 

Нормальне Жирне 

 

Комбіноване 

 

3. 

 

 

 

Для того щоб правильно визначити термін витримки препаратів на волоссі, температуру 

впливу на волосся, норми витрат препаратів, час необхідний для виконання того чи іншого 

виду роботу на волоссі, необхідно знати будову та властивості притаманні різному за 

структурою волоссю. 

Комбінованим типом волосся прийнято вважати фарбоване, знебарвлене або після дії 

розчину для хімічної завивки з відрослими скловидними коренями. Догляд та робота з таким 

волоссям є найскладнішим завданням, тому що необхідно розробляти окремі технологічні 

послідовності дій та формули для різних частин волосся.  

За діаметром стержня волосся поділяється на три типи 

 

Тонке 

 

Середнє 

 

Товсте 

За структурою волосся  поділяється на 

 

Гігроскопічне 

(пористе) 

 

Негігроскопічне 

(скловидне) 

 

Комбіноване 

(поєднує властивості 

двох видів) 



 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІГРОСКОПІЧНОГО ТА НЕГІГРОСКОПІЧНОГО 

ВОЛОССЯ 

Гігроскопічне волосся 

(пористе волосся)  

Лусочки зовнішнього шару волосини не щільно 

прилягають одна до одної. 

Негігроскопічне волосся 

 (скловидне волосся) 

Лусочки зовнішнього шару волосини  щільно 

прилягають одна до одної. 

Добре поглинає воду, барвники, 

хімічні розчини та інші 

речовини. 

Погано  поглинає воду, 

барвники, хімічні 

розчини та інші 

речовини. 

Погано відбиває світло, тому що поверхня 

волосини не рівна (лусочки не щільно 

прилягають одна до одної). 

Добре  відбиває світло, тому що поверхня 

волосини  рівна (лусочки щільно прилягають 

одна до одної). 

Швидше відбуваються хімічні реакції.  Повільніше відбуваються хімічні реакції. 

Хімічні препарати мають бути зі зменшеною 

концентрацією діючих речовин. 

 Хімічні препарати мають бути зі збільшеною 

концентрацією діючих речовин.   

Легко приймає нову форму та довгий час її 

утримує. 

Важко  приймає нову форму та не довгий час її 

утримує. 

Волосся хвилясте. Волосся пряме. 

Температура при накручуванні або вирівнюванні 

повинна бути зменшена. 

Температура при накручуванні або 

вирівнюванні повинна бути збільшена. 

Може бути таким від природи, або в результаті 

взаємодії з барвниками 1, 2 груп та засобу для 

хімічної завивки волосся. 

Може бути таким від природи або під дією 

ламінування чи кератинового вирівнювання. 
 

Вага окремої волосини менша, що слід 

враховувати при виконанні складного укладання 

або зачіски 

Вага окремої волосини більша, що слід 

враховувати при виконанні складного 

укладання або зачіски 

 

 

 


