
ХИГИЈЕНА 

КОСЕ



Лична хигијена
 Одржавање личне хигијене је основа културе сваког човека, али и најбоља превенција од 

појаве разних болести: прехладе, грипа, инфективне дијареје, заразне жутице, различитих 

врста кожних болести, гљивичне инфекције, свраба...

 ПОД ЛИЧНОМ ХИГИЈЕНОМ ПОДРАЗУМЕВА СЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ РУКУ И ТЕЛА, 

ОРАЛНА ХИГИЈЕНА, УРЕДНОСТ КОСЕ И НОКТИЈУ, КАО И ЧИСТОЋА ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ 

ПОЈЕДИНЦА.

 Циљ хигијене и неге косе и коже на глави јесте одржавање чистоће на овом делу тела, као 

и одржавање виталности и лепоте косе.

Коса:

• има естетску и здравствену улогу (штити главу од хладноће, јаког сунца);

• брзо се прља (загађење ваздуха, дим, гасови, лојне жлезде);

• прљавштина изазива перут, свраб, масноћу, опадање;

• има природну заштиту и мирис па је не треба додатно мастити нити мирисати;

• кратка коса се лакше одржава;

• фризирање упропашћује косу и чини да брже и више опада;

• све боје и бојења косе су шкодљиви по косу.



Коса се одржава чистом тако што се:

• редовно пере шампоном (често су јефтини 

шампони једнако добри као и скупи);

• масира кожа главе: тај поступак ће одстранити 

мртве ћелије, вишак масноће и прашину);

• добро испере након прања;

• користи чешаљ са широко постављеним 

зупцима за чешљање мокре косе;

• свако од укућана користи сопственим чешљем 

или четком.

 Фоликули на кожи главе производе масноћу која одржава косу меком. У кожи се, такоће, 

налазе и знојне жлезде.

 Правилно прање косе је јако битно јер се на тај начин уклања вишак себума, 

прљавштине, одумрле ћелије коже, перут у коси, накупнине производа за косу (лак за 

косу, гел...).

 Уколико се коса не пере правилно, не уклања се ни сва она прљавштина која затвара 

корен косе и спречава њен раст. Исто тако, спречава се и доток хранљивих материја, што 

се одражава на њено здравље, раст и јачину.



Правилно прање косе

• Косу не треба прати свакодневно јер пречесто прање може да учини више штете него 

користи. Косу треба прати најмање једном до два пута недељно, што зависи од 

занимања, типа коже и квалитета косе, колико често се коса масти, да ли је сува, 

коврџава и слично.

• Изабрати шампон и регенератор који одговара типу косе, 

а уколико има перути, користити и шампон против перути.

• Пре наношења шампона коса мора бити потпуно натопљена.

• За дугу косу користити регенератор који је чини мекшом и 

лакшом за рашчешљавање (регенератор наносити само на 

крајеве косе).

• Нема потребе користити велике количине шампона. Сасвим 

је довољно да се измери количина шампона величине 

новчића на длану.

• Шампон истрљати међу длановима, а затим лагано умасирати у корен косе и оставити да 

делује два или три минута.

• Избегавати чврсте кружне покрете.



• Јако је важно косу и кожу главе темељно испрати, а то 

се зна уколико је она довољно чиста да „шкрипи“.

• Препорука је да се на крају прања косе она испере 

хладном водом. То ће стимулисати циркулацију коже 

главе, а посебно се препоручује особама које имају 

проблем са масном кожом главе.

• Препоручљиво је и повремено чешљање у току дана како би се одстранила нечистоћа и 

исправиле власи.

Правилно прање косе

УКОЛИКО СЕ КОСА РЕДОВНО И ПРАВИЛНО ПЕРЕ, 

ОНА ЋЕ БИТИ ЗДРАВА И ЛЕПА!



Перутање коже главе

 Непријатан осећај који неретко укључује и свраб коже главе.

Препоруке:

• редовно прање косе медицинским шампонима намењених овом проблему;

• обратити пажњу на исхрану: јести храну која садржи више витамина А и Б, а узимати 

мање шећера и производа од пшенице;

• доста се кретати (шетати), како би се поспешила циркулација;

• проветравати косу: ићи гологлав и носити краћу косу.



Вашке

 Паразитски инсекти који живе у коси људи где полажу јаја (гњиде) 

и хране се веома малим количинама крви из крвних судова 

поглавине.

 Уобичајен проблем у колективном смештају, чешће код девојчица 

него код дечака.

 Уједи могу изазвати промене коже поглавине услед сталног 

чешања, запаљење па чак и инфекцију коже главе, а могу да 

преживе без хране, односно домаћина и три дана.

 Веома су заразне, преносе се лако са особе на особу, физичким 

контактом, али и заједничким коришћењем одеће, постељине, 

чешља, капе...

Вашке нису знак нечистоће или лоше личне хигијене и јављају се као проблем 

код људи свих социоекономских нивоа.

Превенција

• Надзор над хигијеном косе и поглавине

• Редовно прегледање косе 

• Коришћење личних средстава за негу и 

улепшавање (гумице, шналице, чешљеви...)

• Третирање косе адекватним препаратима

• Добра и редовна хигијена постељине



Да поновимо...

1. Подвуци средства која користимо за негу косе.

2. Заокружи слово испред тачног одговора.

• Косу треба прати: а) најмање једном недељно   б) само када је видно прљава   в) сваки дан

• Сви укућани могу да користе заједнички чешаљ: а) да    б) не     

• Косу треба свакодневно чешљати и четкати: а) да    б) не

• Вашке се преносе: а) прљавим рукама     б) преко косе     в) кијањем и кашљањем

• Прљавштина: а) убрзава раст косе     б) успорава раст косе

• За чешљање је најбоље користити чешаљ са широким зупцима: а) да     б) не

• Како би коса била чиста, потребно је: а) добро осушити косу након прања      б) користити 

велику количину шампона приликом прања      в) добро испрати косу након прања

3. Повежи слику са одговарајућим појмом.

вашке

перут


