
ТЕХНОЛОГІЯ ФАРБУВАННЯ ХІМІЧНИМИ БАРВНИКАМИ 

Матеріали, інструменти та пристосування 

Для виконання фарбування необхідні: 

—  готові препарати: барвник та окислювач; 

— крем для захисту шкіри по крайовій лінії росту волосся; 

—шампунь, бальзам-ополіскувач; 

— пензлик, щітка для нанесення барвника; 

— мисочки, дозатори, аплікатори для приготування та нанесення барвника; 

—  комбінований гребінець, гребінець із «хвостиком» 

Загальна послідовність процесу фарбування волосся барвниками ІІ групи. 

 

Первинне фарбування. Процес фарбування раніше не фарбованого волосся 

рекомендується проводити в такій послідовності: 

—   волосся розподілити  проділами:  коротке або середньої довжини — 

горизонтальним проділом від вуха до вуха; довге — хрестоподібним через маківку; 

— відділити тонке пасмо на верхньопотиличній зоні за 1 см від горизонтального 

проділу паралельно йому; 

— взяти пасмо на долоню лівої руки, пензликом нанести препарат по всій 

довжині та на кінчики волосся, відступивши 1,5 см від коренів. Аналогічно нанести 

барвник на всі наступні пасма потиличної зони. Пасма з барвником нещільно вкласти 

одне на одне у бік тім'яної зони. Пасма після нанесення барвника на все волосся 

потилиці повернути у природне положення; 

—  на тім'яній зоні барвник нанести на пасма від центрального вертикального 

проділу в напрямку до вуха, відступивши 1,5 см від коренів. Операцію нанесення 

барвника зазвичай здійснюють протягом 10 хв.; 

—  через 10 хв. барвник нанести на корені. Фарбувальну суміш витримують на 

волоссі визначений час. 

Для здорового волосся, яке фарбується тон у тон, час витримки на всій довжині 

пасма — 10 хв., на кінцях — ще 30 хв. 

Якщо волосся фарбують в інші тони, час витримки на кінчиках — 15-20 хв., 

потім на коренях ще 10-25 хв. 

Процес первинного фарбування далі відбувається за загальною послідовністю. У 

разі, якщо клієнта не задовольняє отриманий колір, категорично не рекомендується 

виконувати в той же день фарбування вдруге. Повторний процес слід здійснити хоча б 

за тиждень, коли волосся поновить натуральний жировий прошарок. 



Недолік можна обережно виправити тонувальними препаратами, блондмиттям 

тощо. 

Повторне фарбування. Барвник у цьому випадку наносять тільки на відрослу 

частину волосся. Барвник вибирають такого ж тону, як і в попередньому фарбуванні, 

або змінюють його, фарбуючи корені в колір, який гармонує з попереднім. Процес 

фарбування слід проводити за такою схемою: 

— підготувати препарат для фарбування; 

— волосся розподілити на зони, наприклад, коротке — горизонтальним 

проділом від вуха до вуха через маківку; 

— пензликом нанести барвник по обидва боки від проділу; 

—  відділити пасмо верхньопотиличної зони на 1 см нижче від проділу, нанести 

препарат на корені; 

—  наступні проділи відділити паралельно першому, нанести препарат на корені, 

пасма розмістити на тім'я; 

— волосся нижньопотиличної зони розподілити вертикальними проділами, щоб 

верхні пасма не спадали, не заважали в роботі; 

— після обробки волосся потилиці пасма перекласти назад; 

— волосся тім'яної та скроневих зон обробити препаратом, рухаючись від 

центрального вертикального проділу в напрямку до скронь; 

—  коли колір волосся зрівняється, фарбу емульгують на всю довжину, 

витримуючи 5 хв. Цією процедурою освіжають, «оживлюють» колір на кінчиках 

волосся; 

— фарбування закінчити в установленому порядку. 

 

 


