
ПАМ’ЯТКА  

ГУРТКІВЦЯМ ТА БАТЬКАМ 

ПО СТВОРЕННЮ ЗАЧІСОК ДЛЯ ВИСТУПІВ 

 

Матеріали для створення зачіски: 

Хлопці – гребінець однорядний, гель, лак, фен. 

Дівчата – окрема косметичка для наступних предметів: гребінець однорядний,         
гребінець-щітка, резинки, шпильки, невидимки, сітка капронова на гульку (чорного         
або тілесного кольору), пінка, гель, лак, лак з лелітками (блискавичками), віск,           
гель-віск (за необхідності). 

 

Напередодні виступу ОБОВ’ЯЗКОВО запитати керівника яку зачіску 
потрібно буде зробити!!! 

Як застосовувати: 

Пінка – перша укладка для заспокоєння волосся, попереднього створення форми          
майбутньої зачіски (наприклад, хвоста). 

Гель – основний компонент, що формує зачіску (особливо на короткому колоссі). Не            
боятись наносити у великій кількості. Висихає довго, дає можливість сформувати і           
зафіксувати зачіску. 

Лак – компонент, що допомагає остаточно закріпити зачіску. 

Віск – допомагає зафіксувати всі пробори. Наносити у невеликій кількості попередньо           
розтерши поміж рук. 

Гель-віск – надає додаткову фіксацію та додатковий блиск. 

Лак з лелітками (блискавичками) – прикрашає волосся. На виступах гуртка –           
виключно за дозволу керівника, на самостійних виступах деінде – по своєму бажанню. 

 

З власного досвіду рекомендуємо: 



- за 2-3 дні до виступу не мити волосся (особливо середньої довжини та довге). Як не                
дивно, вам буде набагато легше зробити зачіску і ви використаєте менше матеріалу і,             
що важливіше, часу. 

- тоненькі чорні резинки у торговому центрі Формаркет, І поверх, магазин ______.            
Завжди перевіряйте резинки способом розтягнення на міцність та термін придатності.          
Не радимо купувати резинку, якщо вона сильно розтягнулась або ви побачили що            
тріснули маленькі внутрішні резиночкі з яких вона складається. Резинки купуйте          
тонкі і міцні (вони не повинні виглядати з-під волосся та інших прикрас створених під              
сценічний костюм), без будь-яких прикрас, колір – чорний (темне волосся), тілесний           
(світле волосся). 

- гель середньої або сильної фіксації (залежить від густини волосся). 

- фірму що виробляє дані засоби Ви обираєте експериментальним способом, також не            
забувайте запитувати консультантів в магазині щодо якостей того чи іншого засобу. 

- звертайте увагу на термін придатності, якщо такий присутній на продукті.           
Наприклад, прострочений лак буде слугувати мало часу і Ви побачите, що рідини у             
флаконі буде багато, а повітря для її виштовхування закінчиться; або пінка не буде             
пінитись, а виливатись рідиною. 

- розповідайте керівнику та одногрупникам про місця де можна придбати різні засоби            
для створення зачіски та, обов’язково, обмінюйтесь досвідом по використанню того чи           
іншого продукту. 

 

Виглядайте естетично, будьте впевнені і  

отримаєте кращі результати в гуртковій роботі! 

 

 

 

 

керівник ЗХК «Молодість», 
Ковальська Ірина 


