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Ва ла сы — важ ны эле мент 
знеш нас ці лю бой жан чы ны 
і лю бо га муж чы ны. Зда ро-
выя і пры го жыя, яны заў сё-
ды пры цяг ва юць ува гу, да-
па ма га юць ад чу ваць ся бе 
ўпэў не на. Зра зу ме ла, для 
пад тры ман ня пры ваб на га 
знеш ня га вы гля ду па тра-
бу ец ца рэ гу ляр ны до гляд. 
Якія пры чос кі сён ня ў мо-
дзе і як да гля даць ва ла-
сы, рас ка за ла цы руль нік 
Але на БЯ РОЗ КА.

— Пры вы ба ры пры чос кі 
або стрыж кі вар та пры трым-
лі вац ца ўлас на га сты лю ці 
са чыць за мод ны мі тэн дэн-
цы я мі?

— Усё за ле жыць ад ста ну ду-
шы, асаб лі ва ў жан чын. З во пы-
ту ска жу, яшчэ мо ладзь со чыць 
за мо дай. Муж чы ны больш па-
ста ян ныя ў стрыж ках. У жан чын 
яшчэ і ад на строю за ле жыць, 
на ват ад на двор'я, па ры го да. 
Усе да мы хо чуць мод ні чаць не-
за леж на ад уз рос ту, але больш 
гэ та пра яў ля ец ца вяс ной. Як 
толь кі со ней ка за свя ці ла, бя-
жым да цы руль ні ка.

— Якія га лоў ныя трэн ды 
гэ та га асен ня га се зо на?

— Сён ня ўжо ня ма ма са вых 
«па фас ных» пры чо сак, ша лё ных 
на чо саў. Ра ней пе рад Но вым го-
дам, 8 Са ка ві ка мы з цяж кас цю 
па спя ва лі аб слу гоў ваць клі ен таў. 
Тыя ж хі міч ныя за віў кі ро бім за-
раз 1—2 ра зы на ме сяц. Ця пер 
по пы там ка рыс та юц ца лёг кія, 
паў ся дзён ныя ўклад кі. Па пу-
ляр ная і стрыж ка пік сі з роз ны мі 
ка ля ро вы мі ўкра пі на мі: дзесь ці 
па смач ка ру жо вая, дзесь ці сі няя. 
Ме лі ра ван не ўжо не ў мо дзе. Час-
та ро бяць ці ка выя афар боў кі з 
эле мен та мі ме лі ра ван ня. У мо дзе 
так са ма скла да ная афар боў ка з 
эле мен та мі свет лых па сма чак. 
Ка лі жа да ем атры маць эфект 
вы га ра лых ва ла соў, асвят ля ем 
на па ру то наў, та ні ру ем. З ча сам 
фар ба вы мы ва ец ца і атрым лі ва-
ец ца на ту раль на.

— Ёсць мер ка ван не, што 
срод кі па до гля дзе ва ла соў 
вар та пе ры я дыч на мя няць, 
ні бы та ва ла сы пры вы ка юць і 
ня ма па трэб на га эфек ту?

— Мя няць вар та, ка лі ад чу ва-
еш, што сро дак па до гля дзе ўжо 
на за па сіў ся ў ва ла сах. Шам пунь 
усё ж та кі пры зна ча ны для мыц-
ця і ачы шчэн ня ва ла соў. А вось 
мас кі і баль за мы ма юць улас-
ці васць на за па швац ца, та му іх 
вар та мя няць рэ гу ляр на. Кож ны 
ча ла век па ві нен для ся бе зра-
біць вы бар ме та дам спроб і па-
мы лак. Гэ та ўсё ін ды ві ду аль на. 
Я раю мя няць і спра ба ваць роз ныя 
лі ней кі. Скон чы ла ся ад но, зра біў 
вы сно ву і бя рэш ін шае. По тым 
заў сё ды ве да еш, да ча го мож на 

вяр нуц ца. Да рэ чы, вар та вы ка-

рыс тоў ваць на род ныя мас кі.

— Ад роз ні ва ец ца до гляд 

ва ла соў у за леж нас ці ад іх 

ко ле ру?

— Без умоў на. На прык лад 

фар ба блонд больш рас кры вае 

ку ты ку лу во ла са, ён ста но віц ца 

больш по рыс ты. Бо блан дзін-

кі фар бу юц ца на больш вы со-

кім пра цэн це акіс ляль ні ка, чым 

бру нет кі або ша тэн кі. Ва ла сы 

ста но вяц ца больш лом кія, за ха-

ваць іх зда ро вы мі скла да на. Да 

та го ж блан дзін кам трэ ба раз у 

ме сяц-паў та ра фар ба ваць ка-

ра ні. Ка лі фар ба вац ца ў цём ны 

ко лер, вар та быць асця рож ным 

з вы ба рам ад цен ня. Бо цём ны 

ко лер мо жа ра біць ча ла ве ка 

ста рэй шым. Ка лі ёсць сі віз на, 

я рэ ка мен дую ад да ваць пе ра-

ва гу свет лым ко ле рам. Ка лі 

ад рас та юць ва ла сы з сі віз ной, 

яна бу дзе менш бач на на свет-

лых ва ла сах, чым на цём ных. 

У лю бым вы пад ку, каб за ха ваць 
пры го жыя і зда ро выя ва ла сы, 
па трэ бен доб ры до гляд, і не 
важ на, які ко лер вы ма е це.

— А ў хат ніх умо вах мож на 
фар ба ваць ва ла сы?

— У хат ніх умо вах час та не 
вы кон ва ец ца тэх ні ка афар боў-
кі. На прык лад, ка лі пад фар-
боў ваць ка ра ні, за 5—10 хві лін 
да змы ван ня трэ ба аба вяз ко-
ва пра ча саць ва ла сы па ўсёй 
даў жы ні, каб атры маў ся раў на-
мер ны ко лер. Мно гія не вы кон-
ва юць гэ тую ін струк цыю, та му 
ко лер ка ля ка ра нёў мо жа ад-
роз ні вац ца...

— Ёсць мер ка ван не, што 
фар бы, якія ўтрым лі ва юць 

амі як, больш шкод ныя для 
ва ла соў?

— Ка лі не амі як, то ін шы хі-
міч ны эле мент у фар бе бу дзе 
пры сут ні чаць. Тут трэ ба ўліч-
ваць ін ды ві ду аль ную пе ра нос-
насць. У мя не ёсць клі ент ка, у 
якой алер гія на амі як, та му яна 
ка рыс та ец ца фар ба мі, што яго 
не ўтрым лі ва юць.

— Час та бы вае, што ўба чы-

лі пры чос ку, якая прый шла ся 

нам да спа до бы. Што ка заць 

май стру, каб ён зра зу меў, які 

вы нік мы хо чам атры маць?

— Ка лі вы хо ча це не звы чай-

ную пры чос ку, лепш пры нес ці 

кар цін ку, фа та гра фію. Ця пер ёсць 

ін тэр нэт, і мож на знай сці на ват 

асоб ны эле мент: дзесь ці скро ню 

або па смач ку ру жо вую. Клі ен ту і 

цы руль ні ку важ на знай сці па ра зу-

мен не. Ка лі цы руль нік не ра зу мее, 

ча го хо ча клі ент, лепш зу сім не 

брац ца за ра бо ту.

— Ця пер мод на ра біць 
па лі роў ку, ке ра ці на вае ад-
наў лен не, стрыж ку га ра чы-
мі на жні ца мі. Што з гэ тых 
пра цэ дур са праў ды пры ня се 
ка рысць для ва шых ва ла соў, 

а што ства рае толь кі ча со вы 
эфект?

Аса біс та маё мер ка ван не: 
гэ та ўсё рэ клам ны ход. Пры па-
лі роў цы на дзя ва ец ца на сад ка, 
якая пры бі рае су хія і па се ча ныя 
кон чы кі, але ра зам з імі пры бі-
ра юц ца і зда ро выя ва ла сы. Тая 
ж стрыж ка га ра чы мі на жні ца мі. 
Ва ла сы не мо гуць быць зда ро-
выя ад та го, што яны за пай ва-
юц ца.

— Ці ад роз ні ва ец ца до гляд 
ва ла соў у цёп лую і ха лод ную 
па ру го да?

— Ле там ідзе па шко джан-
не сон цам. Ва ла сы вы га ра-
юць, ста но вяц ца лом кі мі. У 
ха лод ную па ру го да яны псу-
юц ца пад уз дзе ян нем хо ла ду. 
У лю бым вы пад ку для кож на га 
ча ла ве ка па трэб ны ін ды ві ду-
аль ны до гляд. Тут трэ ба не са-
ро мец ца, па га ва рыць са сва-
ім май страм. Доб ры цы руль-
нік аба вяз ко ва дасць па ра ду. 
А як знай сці свай го цы руль ні-
ка? Най леп шы спо саб — гэ-
та са ра фан нае ра дыё. Да та-

го ж, доб ры цы руль нік па ві нен 
умець ра біць усё, нават ма са ж 
га ла вы.

— Як час та па трэб на мыць 
га ла ву?

— Га ла ву трэ ба мыць па ме-
ры не аб ход нас ці. У ад на го мо жа 
быць праз дзень, у ін ша га раз 
на ты дзень. Ка лі ёсць не аб ход-
насць мыць кож ны дзень, вы бі-
ра ем шам пунь для што дзён на га 
вы ка ры стан ня.

— На коль кі час та па трэб-
на пад стры гаць кон чы кі ва-
ла соў?

— Так са ма ўсё ін ды ві ду аль-
на. Ад на му раз у тры ме ся цы, ін-
ша му раз на год. Ка лі вы хо ча це 
за ха ваць даў жы ню ва ла соў, то 
ста рай це ся пад ра заць як ма га 
ра дзей і па ме ры та го, як яны 
па чы на юць блы тац ца, па шкодж-
вац ца, ста но вяц ца больш тон кія. 
Але пад ра заць вар та свое ча со-
ва, каб ва ла сы вы гля да лі зда ро-
вы мі і да гле джа ны мі.

— Ка лі вы па да юць ва ла сы, 
як зра зу мець, ці па трэб на біць 
тры во гу?

— Нор ма вы па дзен ня ва ла-
соў — да 100 у дзень. Ча сам 
скла да на знай сці пры чы ну, па 
якой ле зуць ва ла сы, а аказ ва ец-
ца, ты прос та пе ра нер ва ваў ся. 
Бы ва юць вы пад кі, ка лі не да па-
ма га юць ні на род ныя срод кі, ні 
мас кі. У та кім вы пад ку мы рэ-
ка мен ду ем звяр тац ца да тры-
хо ла га. Яны, як пра ві ла, бя руць 
ва ла сы на аб сле да ван не, і ўжо 
іх глы бо ка вы ву ча юць. Час та 
пры чы на мо жа ха вац ца ва ўнут-
ра ных збо ях, та ды мо гуць пра пі-
саць ней кі ві та мін ны комп лекс. 
На ват хар ча ван не ад бі ва ец ца на 
ста не ва ла соў. Трэ ба ў ра цы ён 
уклю чаць пра дук ты, якія ўтрым лі-
ва юць каль цый, цынк, жа ле за.

— Чым бу дзе ад роз ні вац-
ца до гляд ва ла соў муж чы ны 
і жан чы ны?

— Муж чы ны па пры ро дзе 
больш ля ні выя. Але і ім трэба 
доб ра вы гля даць. Та му ў не ка то-
рых вы пад ках вар та пры бя гаць 
да пэўных пра цэ дур. У мя не ёсць 
адзін клі ент, ма ла ды, але ўжо 
су тык нуў ся з сі віз ной. Ха цеў 
па фар ба вац ца, але са ро меў ся 
вель мі. Ёсць муж чын скія лі ней кі 
фар бы, якія як та ні роў ка змы ва-
юц ца. І вось та кой фар бай мы з 
ім па спра ба ва лі за та ні ра ваць сі-
выя ва ла сы. Эфект пе ра ўзы шоў 
ча кан не. Пры су стрэ чы ён мне 
рас ка заў, што ўсе га ва ры лі, як 
доб ра ён вы гля дае, але ні хто не 
за ўва жыў, што па фар ба ваў ся.

— Не ка то рыя муж чы ны су-
ты ка юц ца з праб ле май аб лы-
сен ня: шмат хто ду мае, што 
гэ та спад чын нае і ні чо га з гэ-
тым зра біць нель га. Ці вар та 
ў та кой сі ту а цыі звяр тац ца да 
спе цы я ліс та?

— Час цей гэ та са праў ды ге-
не тыч ная праб ле ма. Але ка лі вы 
су тык ну лі ся з аб лы сен нем, лепш 
сха дзіць да тры хо ла га. Я рэ ка-
мен дую муж чы нам, якія лы се-
юць, ма саж га ла вы аль бо шам-
пу ні з утры ман нем пер цу. Хоць 
шам пунь прос та змы вае бруд 
з ва ла соў, але ўсё ж лю бое па-
шчып ван не — гэ та пры ток кры ві 
да ва лас ных цы бу лін. Да та го ж, 
хто не лю біць ма саж? А тут яшчэ 
су мя шча ем яго з ка рыс цю.

Ка ры на ВА КУ ЛІЧ
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ГА ЛА ВА 
Ў ПА РАД КУ:
га лоў ная тэн дэн цыя — зда ро выя ва ла сы

Ка ва з во да рам мо вы
Аб пры га жосці род най мо вы, як аб тым, што 

па тра бу юц ца пэў ныя вы сіл кі для яе ад ра джэн ня, 
мож на раз ва жаць доў га. А яшчэ мож на пра явіць 
крэ а тыў насць і на спра ве да ка заць сваю па ва гу 
да на цы я наль ных каш тоў нас цяў, на ват ка лі сфе-
ра ва шай дзей нас ці не звя за ная не па срэд на з той 
жа лі та ра ту рай або асвет ніц твам. 

Прык лад та-
му — аздаб лен-
не па ке ці каў з 
цук рам, якія я 
атры ма ла ра-
зам з ка вай ка-
пу чы на, за моў-
ле най у мін скім 
рэ ста ра не-біст-
ро «LІDO». Са-
ма па са бе ка-
ва бы ла вель мі 
якас ная, але ж 
яе смак пад аў ся 
мне яшчэ больш 
пры ваб ным, ка лі 
на цук ро вых па-
ке ці ках я па ба-
чы ла са ка ві тыя 
бе ла рус кія пры-
маў кі: «Гас па дар ку вес ці — не шта на мі трэс ці», 
«Лю біш па га няць — лю бі і ка ня га да ваць». 

Спа да ба лі ся мне і мі ні-ілюст ра цыі пад кож най 
з пры ма вак. Па га дзі це ся, фай ная за дум ка, якая, 
да рэ чы, не па тра буе буй ных фі нан са вых вы дат-
каў, але да дае да во да ру ка вы цу доў ны «во дар» 
род най мо вы.

«Ге раль дыч ная» 
яга да, 

або Абед па-скан ды наў ску
Сёй-той мо жа й зда га даў ся, што га вор ка за раз 

пой дзе пра брус ні цы. Вя до ма, іс нуе без ліч на по яў, 
дэ сер таў дый ма ры на даў, для пры га та ван ня якіх 
вы ка рыс тоў ва юц ца гэ тыя яга ды, ад нак ме на ві та 
брус ніч нае ва рэн не ка рыс та ец ца асаб лі вай па ва-
гай у нар веж цаў і шве даў. Яго па да юць у якас ці со-
у су не толь кі да зна ка мі тых мі ні-кат ле так kjottboller, 
што у пе ра кла дзе з нар веж скай азна чае «ша ры кі з 
мя са», але і да мяс ных стэй каў, сма жа най буль бы і 
аба вяз ко ва да за пе ча ных у ду хоў цы сві ных раб рын 
— тра ды цый най на тэ ры то рыі Скан ды наў ска га 
паў вост ра ва ка ляд най стра вы. 

Пра гус ты спра ча юц ца, ад нак да стат ко ва хоць 
бы раз па каш та ваць тую ж ад біў ную з брус ніч ным 
ва рэн нем, каб ад чуць са праўд ную аса ло ду ад 
спа лу чэн ня кіс ла-са лод ка га сма ку ягад са сма-
кам мя са і зра зу мець, што неш та ў гэ тым ёсць, 
ад чуў шы, як пер ша па чат ко вы скеп ты цызм хут ка 

са сту пае мес ца за хап лен ню ад вы на ход ніц тва на-

шчад каў ві кін гаў, якія бы лі і ад важ ны мі ва я ра мі, 

і доб ры мі еда ка мі. 

Трэ ба ад зна чыць і тое, што ўжы ван не брус-

ніч на га ва рэн ня ў якас ці со у су на дае ежы не 

толь кі пі кант ны смак; па ляп ша ец ца і сам пра цэс 

стра ва ван ня, што тлу ма чыц ца вя лі кай кан цэнт-

ра цы яй ад па вед ных мік ра эле мен таў у скла дзе 

брус ніц. Але ж бы ло б зу сім не спра вяд лі ва не 

нагадаць пра тое, што і ў Бе ла ру сі да гэ тых ягад 

заў сё ды ад но сі лі ся з па ша най. Тыя, хто ці ка вяц ца 

ге раль ды кай, на пэў на ве да юць, што вы ява брус-

ніц упры гож вае герб га рад ско га па сёл ка Шар-

каў шчы на. Ну, а што даты чыц ца той жа ежы, то 

ра ней у мно гіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі ва ра ная буль ба 

па да ва ла ся на стол ме на ві та з брус ніч ным ва рэн-

нем. Га та ва ла ся яно без цук ру, і не толь кі ў мэ тах 

эка но міі, але ж і та му, што вы дат на за хоў ва ла ся 

ў гэт кім на ту раль ным вы гля дзе ў цём ных і пра ха-

лод ных гас па дар чых па мяш кан нях. Па га дзі це ся, 

у на шых прод каў бы ло на са мрэч зда ро вае хар-
ча ван не, хай са бе і не та кое раз на стай нае, як у 
ця пе раш нія ча сы.

На тал ля РУ ЖЫЦ КАЯ.


