
ОСОБЛИВОСТІ ФАРБУВАННЯ СИВОГО ВОЛОССЯ 

Структура сивого волосся змінена порівняно зі здоровим, у ньому з'являється велика 

кількість порожнин, заповнених повітрям. Сиве волосся жорсткіше, сухе та погано піддається 

фарбуванню. Уміле фарбування і правильний догляд за сивим волоссям надають йому здорового, 

привабливого вигляду. Щодо нового кольору, який надається сивому волоссю, застосовують 

термін «косметичний колір». 

Для сивого волосся актуальна попередня обробка протравлюванням, під час якого на всю 

довжину волосся наносять окисник. Його не змивають, підсушують, виконують фарбування. 

Повному зафарбуванню сивого волосся сприяє процедура передпігментації, особливо 

якщо сивина нерівномірна або посивіли окремі пасма. Для виконання передпігментації на 

волосся наносять барвник, на тон темніший натурального кольору волосся й розбавлений у 

пропорції 1:1 з водою, витримують 10 хв., не змивають. Потім наносять барвник із 6- або 9-

процентною емульсією окисника на 35 хв. (15 хв. з додатковим теплом і 25 — без додаткового 

тепла). Потрібно періодично розчісувати волосся. Після закінчення часу витримки барвник 

змивають з волосся шампунем і виконують нейтралізацію. Для того, щоб повністю зафарбувати 

волосся, надати йому косметичного кольору, барвник має складатися з двох рівних частин — 1/2 

натурального кольору та 1/2 бажаного кольорового нюансу. Якщо сиве волосся становить 50% і 

менше, натуральна частина барвника може становити 1/3 фарбувального розчину. 

ПОВТОРНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

Процес передбачає освітлення відрослих коренів. Засіб наносять тільки на відрослу 

частину волосся. Час витримки при цьому визначається тривалістю досягнення бажаного 

рівня освітлення. 

Якщо кінці пасом потемнішали між фарбуваннями, їх освітлення потрібно поновити. 

Для цього суміш наносять спочатку на корені, через 8-10 хв. відчісуванням розподіляють по 

всій довжині пасма. 

Повторне освітлення бажано проводити препаратами однієї фірми. 

Процедуру освітлення закінчують після досягнення очікуваного результату за 

загальною послідовністю фарбування. 

БЛОНДУЮЧЕ ЗМИВАННЯ 

Застосовується для часткового вимивання штучних пігментів і легкого освітлення 

волосся. Цей прийом ефективно діє відразу після фарбування волосся. Засіб для 

знебарвлення готують із сухого знебарвлювача (типу препарату «Блондоран»), води, 6- або 9-

процентного окисника та шампуню. Суміш спінюють, наносять губкою на все сухе волосся 

або ті місця, які необхідно освітлити. Після отримання освітлення бажаного ступеня волосся 

ополіскують, промивають із шампунем, нейтралізують бальзамом. 

 


