MÁI TÓC ĐẸP.
Mô ̣t mái tóc óng ả mề m ma ̣i sa ̣ch sẽ
thơm nồ ng là mô ̣t quyế n rũ vô cùng của
người đàn bà. Tóc có mô ̣t cấ u ta ̣o mong
manh do đó phải đươ ̣c nâng niu và săn
sóc hằ ng ngày cũng như ba ̣n săn sóc da
vâ ̣y. Các thứ thuố c nhuô ̣m tóc, keo xiṭ tóc
và cả sự uố n tóc nữa đề u có ảnh hưởng
đế n mái tóc của ba ̣n.
Thử tìm hiể u mô ̣t ít sự cấ u ta ̣o của tóc.
Tóc là mô ̣t tế bào sừng đươ ̣c mo ̣c dài ra
thành sơ ̣i nhỏ, cấ u ta ̣o bởi mô ̣t chấ t protein go ̣i là “keratin” cũng giố ng như móng
tay móng chân vâ ̣y. Mỗi sơ ̣i tóc đươ ̣c mo ̣c ra từ lổ chân lông ở da đầ u, có tên là
tiể u nang và kế câ ̣n mỗi tiể u nang như vâ ̣y là mô ̣t tuyế n mở nhỏ, tiế t ra mô ̣t chấ t
dầ u có phâ ̣n sự giữ cho tóc đươ ̣c bóng mươ ̣t.
Mỗi sơ ̣i tóc có ba lớp:
- Lớp ngoài: làm thành bởi những vảy nhỏ li ti bao phủ ở ngoài bảo vê ̣ cho tóc
và giữ chấ t dầ u. Ở mô ̣t mái tóc tố t, khỏe, những vảy này nằ m xe ̣p xuố ng và cho
ta cảm giác mề m ma ̣i khi sờ đế n. Lớp này bi ̣ hủy hoa ̣i nế u tóc bi ̣ khô, cháy (vì
nắ ng hoă ̣c vì dùng thuố c tẩ y màu quá nhiề u, hoă ̣c vì uố n tóc hoă ̣c vì đánh rố i bằ ng
cách chải ngươ ̣c tóc về phía chân tóc).
- Lớp bi:̀ là lớp thứ hai giữ tiń h chấ t màu sắ c của tóc.
- Và trong cùng là các tế bào tổ chức hơ ̣p thành.
Mô ̣t mái tóc trung bin
̀ h có 120,000 sơ ̣i. Với mô ̣t mái tóc râ ̣m cứng số lươ ̣ng
có thể it́ hơn, khoảng 100,000 sơ ̣i; nhưng với mô ̣t mái tóc mề m sơ ̣i tóc nhỏ số
lươ ̣ng có thể nhiề u hơn, khoảng 150,000 sơ ̣i. Tóc mo ̣c dài mỗi tháng từ 1 cm đế n
2 cm. Tóc ru ̣ng khoảng từ 30 đế n 60 sơ ̣i mỗi ngày mă ̣c dầ u không có sự buồ n rầ u
lo nghi ̃ gì cả.
Mỗi sơ ̣i tóc số ng khoảng từ 5 đế n 6 năm rồ i ru ̣ng đi rồ i sau đó sơ ̣i tóc khác sẽ
mo ̣c ra cũng từ lỗ chân lông no ̣. Mă ̣c dầ u vâ ̣y xử du ̣ng bừa bải các loa ̣i thuố c hóa
ho ̣c cũng gây nên tai ha ̣i cho mái tóc và làm cho sơ ̣i tóc gaỹ ngang chứ không cứ
phải ru ̣ng ở ngay chân tóc. Cho nên nế u ba ̣n bi ru
̣ ̣ng tóc quá nhiề u so với số lươ ̣ng
trung biǹ h thì có thể do ba ̣n bi bê
̣ ̣nh nă ̣ng, bi xu
̣ ́ c đô ̣ng bấ t ngờ, vì thai nghén sinh
đẻ, hoă ̣c vì thiế u sinh tố .
Vì thế ăn uố ng đầ y đủ chấ t bổ dưỡng cũng là mô ̣t cầ n thiế t cho mô ̣t mái tóc
khỏe ma ̣nh. Proteins giữ phầ n lớn bảo vê ̣ cho da cũng như tóc. Ba ̣n cầ n ăn mỗi
ngày đầ y đủ các chấ t thit,̣ cá, trứng, sữa. Đồ ăn biể n, gan cá chứa đựng chấ t sắ t,
cũng là yế u tố xây dựng của tóc. Để cho tóc bóng ba ̣n cầ n ăn nhiề u rau tươi, dồ i
dào chấ t sulphur, iodine và vitamin B (như cải bắ p, cải be ̣ xanh, xà lách xon và

cà-rố t). Vitamin C cũng là mô ̣t chấ t bổ cầ n cho tóc. Nế u ba ̣n có mô ̣t mái tóc dầ u
làm tóc ba ̣n thường din
́ h la ̣i với nhau, ba ̣n phải giảm dầ u mỡ, đồ ngo ̣t và đồ chiên
xào.
SỰ SĂN SÓC TỔNG QUÁT CHO MÁI TÓC.
Mô ̣t mái tóc trông khỏe ma ̣nh là mái tóc sa ̣ch, cho nên điề u cầ n thiế t đầ u tiên
là phải thường xuyên gô ̣i đầ u, hoă ̣c ít nhấ t mỗi tuầ n mô ̣t lầ n. Đố i với mô ̣t mái tóc
nhiề u dầ u ba ̣n phải gô ̣i it́ nhấ t mỗi tuầ n hai lầ n. Cho ̣n lựa loa ̣i thuố c gô ̣i cho thích
hơ ̣p với loa ̣i tóc của ba ̣n. Gô ̣i đầ u dưới vòi hoa sen là thích hơ ̣p nhấ t. Sau đó làm
cho tóc mươ ̣t trở la ̣i bằ ng mô ̣t loa ̣i “conditioner” hoă ̣c mô ̣t loa ̣i kem mướt tóc và
sau đó xả sa ̣ch. Nên cắ t tóc đề u đă ̣n để bỏ đi phầ n tóc bi ̣chẻ ở ngo ̣n tóc.
Chải tóc: thường xuyên chải tóc, dùng lươ ̣c có răng tố t không làm chẻ sơ ̣i tóc
và xước da đầ u. Sự chải tóc giũ đươ ̣c bu ̣i bă ̣m trên tóc và giúp cho tóc mươ ̣t nhờ
sự chải tóc di chuyể n chấ t dầ u đề u đă ̣n theo chiề u dài của sơ ̣i tóc đế n ngo ̣n tóc,
đồ ng thời cũng kích thích đươ ̣c da đầ u làm tăng thêm số lươ ̣ng máu cung cấ p cho
tóc, thúc đẩ y những tuyế n dầ u hoa ̣t đô ̣ng tránh cho tóc bi khô.
̣
Tóc ba ̣n thuô ̣c loa ̣i nào?
- Tóc dầ u: tóc loa ̣i này mau dơ. Sau khi gô ̣i trông mái tóc không có sự giao đô ̣ng
của sóng tóc và dễ đưa đế n sự bám dính lấ y nhau.
- Tóc khô: trông mái tóc như không có sinh khí, thiế u óng ả, tóc dễ bi rố
̣ i thường
chẻ ở ngo ̣n tóc.
- Tóc có gầ u: loa ̣i này cho ta thấ y dễ dàng với những vẩ y trắ ng mỏng trong tóc
trên vai áo và có thể làm ngứa da đầ u.
- Tóc thường: là loa ̣i tóc không quá khô, không quá dầ u và không có gầ u.
Nế u tóc ba ̣n bi ̣ dầ u? Đây là loa ̣i tóc mà phầ n đông các ba ̣n gái bi ̣ mắ c phải,
trung bình cứ ba người phu ̣ nữ thì có mô ̣t người bi ̣ tóc
dầ u. Nguyên nhân là do các tuyế n mở ở da đầ u ta ̣o ra
quá nhiề u dầ u. Ba ̣n phải gô ̣i tóc bằ ng mô ̣t loa ̣i thuố c gô ̣i
ma ̣nh có chanh, chấ t chanh sẽ làm tan dầ u. Mô ̣t loa ̣i
thuố c gô ̣i khác dồ i dào chấ t sulphur điề u khiể n chấ t dầ u
không tiế t ra nhiề u bằ ng cách làm he ̣p các lổ nhỏ li ti
của các tuyế n mở. Có nhiề u người còn cho rằ ng gô ̣i đầ u
nhiề u quá cũng là nguyên nhân gây nên tóc dầ u vì sự
gô ̣i đầ u kích thích các tuyế n mở ở da đầ u hoa ̣t đô ̣ng
ma ̣nh do đó ta ̣o ra nhiề u dầ u hơn. Tuy thế muố n giữ tóc sa ̣ch ba ̣n phải gô ̣i, nhưng
không nên gô ̣i quá nhiề u lầ n. Giữa những lầ n gô ̣i tóc ba ̣n nên dùng bông gòn thấ m
nước cologne áp vào da đầ u và cố làm khô miế ng gòn, đó cũng là phương pháp
gô ̣i mà không dùng nước. Đừng chải vào da đầ u, chỉ nên chải vào tóc thôi. Dùng
miế ng vải thưa (gauze) để lấ y bu ̣i và thấ m chấ t dầ u ra khỏi tóc.

Nế u tóc ba ̣n khô? Đó là nguyên nhân của nhiề u thứ. Bi bi
̣ nh
̣ nă ̣ng hoă ̣c vì sinh
đẻ hoă ̣c vì tẩ y màu quá nhiề u, vì thuố c nhuô ̣m tóc hoă ̣c vì uố n tóc. Tóc ba ̣n dầ n
dầ n đưa đế n khô cằ n, ba ̣n càng lớn tuổ i tóc
càng dễ bi ̣ khô hơn. Phơi nắ ng nhiề u quá tóc
cũng bi ̣ ảnh hưởng. Đố i với loa ̣i tóc này ba ̣n
phải nâng niu nhe ̣ nhàng, dùng thuố c gô ̣i đầ u
loa ̣i nhe ̣, dùng “conditioner” sau khi gô ̣i và
làm “massage” da đầ u để kích thích tuyế n dầ u
hoa ̣t đô ̣ng. Cắ t bỏ phầ n ngo ̣n tóc bi che
̣ ̉ . Tránh
nắ ng bằ ng cách dùng khăn hoă ̣c đô ̣i nón khi đi ra ngoài. Gô ̣i đầ u với thuố c gô ̣i
đầ u nhe ̣ nhấ t có chứa “lanoline”, dầ u “almond” (dầ u ha ̣nh nhân), trứng hoă ̣c là
những thứ có phẩ m chấ t tương tự. Sau khi gô ̣i phải dùng kem gô ̣i la ̣i hoă ̣c
“conditioner” để gô ̣i la ̣i. Trường hơ ̣p tóc bi khô
quá phải dùng cách tri liê
̣
̣ ụ ma ̣nh
hơn là ba ̣n dùng loa ̣i kem xoa đề u trên tóc giữ bằ ng mô ̣t khăn lông ấ m bao tóc la ̣i
khoảng 20-30 phút rồ i xả sa ̣ch bằ ng nước ấ m. Làm như thế mỗi tuầ n hoă ̣c cứ
mười ngày mô ̣t lầ n. Thường xuyên chải tóc dùng lươ ̣c có răng chải đế n da đầ u.
Nế u tóc ba ̣n có gầ u? Có hai loa ̣i khác nhau. Da nhờn và tóc dầ u thường đi đôi
với nhau và kế t quả thường đưa đế n tóc có gầ u vì dầ u. Trường hơ ̣p nă ̣ng hơn da
đầ u sưng và có vảy đỏ, loa ̣i này có liên quan đế n sức khỏe chung của ba ̣n vì thế
nên đi thăm Bác sy.̃ Loa ̣i gầ u thông thường ba ̣n
mắ c phải là loa ̣i có vảy trắ ng rơi trên vai áo, cổ áo
của ba ̣n. Dùng loa ̣i thuố c gô ̣i để tri ̣ gầ u, loa ̣i này
giúp châ ̣n đứng ngứa da đầ u và làm tróc các vảy
gầ u. Thuố c gô ̣i đầ u loa ̣i này ma ̣nh và chứa đựng
các chấ t thuố c chố ng la ̣i các vi khuẩ n xâm nhâ ̣p da
đầ u. Loa ̣i thuố c này có thể làm phai màu tóc hoă ̣c
tẩ y màu thuố c nhuô ̣m tóc. Ba ̣n không nên mươ ̣n hoă ̣c cho người khác mươ ̣n lươ ̣c
của mình. Rửa lươ ̣c thường xuyên và ngâm lươ ̣c với mô ̣t loa ̣i thuố c sát trùng.
Nế u tóc ba ̣n bình thường? Gô ̣i mô ̣t hoă ̣c hai lầ n mỗi tuầ n. Tóc ba ̣n khi ướt trở
nên dañ ra và dễ bi ̣ rố i hay gaỹ , vì thế không nên lau khô mô ̣t cách quá nhanh
chóng, chỉ nên dùng lươ ̣t chải luôn luôn để tóc mau khô.
Tránh chải ngươ ̣c tóc và đánh rố i nhiề u quá, tránh dùng ố ng
cuô ̣n tóc có gai nho ̣n và lươ ̣c có răng xước.
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