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 Temat pracy zaliczeniowej – Scharakteryzuj zabiegi wchodzące w  

skład ondulacji wodnej.  

Termin 31 maja 2020r.  Prace przysłane po terminie będą ocenione 

maksymalnie na ocenę dopuszczającą. Przypominam o podpisaniu 

pracy, i pisaniu o ile jest to możliwe w Word lub PDF 

W przyszłym tygodniu dostaniecie test do rozwiązania, proszę 

śledzić moje materiały. 

Temat – Konsultacja z klientem podczas doboru fryzury z uwzględnieniem 

stanu skóry i włosów. 

Przy planowaniu i układaniu fryzur należy uwzględnić następujące elementy : 

 Życzenie klienta 

 Wiek 

 Kształt twarzy, głowy, typ sylwetki, deformacja czaszki 

 Właściwości włosów (grubość, gęstość, długość, kierunek wzrostu, przedziałek, struktura 

włosa, kolor) 

 Przyzwyczajenia klienta związane z fryzurą (np. grzywka na prawą stronę) 

 Okulary, wielkość uszu , nasada włosów 

 Charakter wykonywanej pracy 

 Osobowość 

 Czas jaki klientka może poświęcić na ułożenie fryzury. 

Podczas doboru fryzury , fryzjer musi zwrócić uwagę na naturalną objętość włosów, gdyż ma ona 

znaczący wpływ na późniejszą fryzurę. 

Jeśli klientka ma delikatne włosy i jest ich mało , to fryzjer powinien odradzać długie włosy, ponieważ 

naturalne predyspozycje klientki nie pozwolą na osiągnięcie ładnego wyglądu. 

Przy doborze fryzury należy zwrócić również uwagę na skórę głowy. Jeśli klientka ma np. skłonność 

do łojotoku, to nie należy polecać jej fryzury z długimi włosami, ponieważ szybkie przetłuszczanie się 

włosów u nasady spowoduje, że będą one opadały, fryzura straci objętość i będą one wyglądały na 

zaniedbane. 

Podczas doboru fryzury należy poznać motywy jakimi kieruje się klientka np. na jaką okazję, czy chce 

podkreślić swój styl, jaki zawód wykonuje, ile ma czasu by ją w domu samodzielnie ułożyć. 

 

Temat – Kształty twarzy. 

Ważnym elementem w diagnozie fryzjerskiej , który wpływa na kształt fryzury jest kształt głowy. Od 

kształtu głowy zależy kształt twarzy oraz wrażenie i obraz sylwetki. 



Na kształt głowy wpływa kształt czaszki : 

• długogłowy (rasa czarna) 

• średnio głowy (rasa biała) 

• krótkogłowy (rasa żółta) 

 

 

Mężczyźni i kobiety mają różne kształty głowy: 

• kobiety , objętość głowy jest mniejsza o mniej więcej 10%, głowa jest bardziej krągła 

o miękkich liniach, potylica jest bardziej wypukła 

• mężczyźni , występuje spłaszczona potylica 

 

Kształt głowy zmienia się z wiekiem (czaszka się wydłuża ). 

Jednym z etapów dokonywania analizy wyglądu klienta jest rozpoznanie kształtu twarzy. Wiedza ta 

pozwala odpowiednio dopasować formę i kształt fryzury tak, aby akcentowała ona atuty urody i 

ukrywała niedoskonałości. Analizę wyglądu ułatwia podział twarzy według ich kształtu. 

Budowa głowy wpływa na kształt twarzy, wyróżniamy kształty twarzy : 

• owalny 

• okrągły 

• podłużny (prostokątny) 

• kwadratowy 

• trójkątny (serce) 

• trapezowy (gruszka) 

• sześciokątny (diament) 

 

 

Twarz owalna 

Twarz sprawia wrażenie proporcjonalnej i regularnej. Linia nasady włosów jest zaokrąglona. Czoło 

jest dość wysokie, z najwyższym punktem na środkowej osi twarzy. Najszerszym miejscem są policzki, 

które delikatnie zwężają się w kierunku lekko zaokrąglonego podbródka. 

Twarz okrągła 

Twarz sprawia wrażenie płaskiej i szerokiej. Linia nasady włosów jest zaokrąglona i obniżona. Czoło 

ma najwyższy punkt na środkowej osi twarzy, jednak w porównaniu z twarzą owalną jest znacznie 

obniżone – około 1/3 długości w kierunku brwi. Cechami charakterystycznymi tego typu twarzy są: 

mały, zaokrąglony podbródek oraz pełne policzki. Długość i szerokość twarzy są sobie równe. 

Twarz kwadratowa 

Cechą charakterystyczną tego typu twarzy jest jednakowa szerokość czoła, policzków oraz dolnej 

szczęki. Twarz sprawia wrażenie kanciastej, długiej oraz wąskiej. W przeciwieństwie do twarzy 

owalnej i okrągłej, linia nasady włosów jest prosta, z wyraźnie widocznymi kątami. Często podkreśla 

ją bardzo wysokie czoło. Kobiety posiadające twarz kwadratową mają wystające policzki oraz szeroki 

podbródek z widocznymi kątami. 

Twarz prostokątna 

Sprawia ona wrażenie długiej, kanciastej i wąskiej. Podobnie jak twarz kwadratowa, jest jednakowej 

szerokości w każdym miejscu. Odróżnia ją natomiast znacznie większa długość oraz szerszy 

podbródek. Linia nasady włosów jest prosta i podkreślona wysokim czołem. 

Twarz trójkątna 



Jest to bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpoznania typ twarzy – cechujący się szerokim czołem i 

szpiczastą brodą. Twarz jest długa, posiada wysokie i wypukłe czoło, które podkreślają zakola. Linia 

włosów ma kształt serca, dlatego twarz trójkątna często nazywana jest twarzą w kształcie serca. 

Twarz sześciokątna – romboidalna 

Charakterystyczną cechą takiego kształtu twarzy są mocno zaakcentowane kości policzkowe – 

szerokie i uwydatnione. Linia porostu włosów jest prosta, czoło stosunkowo niskie, a podbródek 

szeroki i kanciasty. Ten typ twarzy nazywany jest także twarzą diamentową. 

 

Twarz trapezowa 

Cechą charakterystyczną tego typu twarzy jest jej bardzo szeroki podbródek, który rozmiarem 

dorównuje policzkom. Jest to twarz bardzo szeroka, kształtem przypomina kroplę wody. Czoło jest 

niskie, wąskie, z prostą linią porostu włosów. 

 

 

Dobór fryzur w zależności od budowy twarzy: 

 owalna – pasuje do niej każda fryzura; 

 okrągła – wskazane są włosy średniej długości, delikatnie puszyste oraz fryzury „na pazia” z 

lekko wystrzępioną grzywką i opadającymi przy twarzy dłuższymi kosmykami; 

 prostokątna – wskazane są fryzury o sporej objętości, z wyraźną tendencją do fryzur 

asymetrycznych, zbyt wysokie czoło może skrócić grzywka; 

 kwadratowa – pasuje do niej fryzura dłuższa, strzyżona warstwowo, z grzywką, włosy mogą 

być falowane lub skręcone; 

 trójkątna – fryzura powinna równoważyć kontrast między górną (szeroką) a dolną (wąską) 

częścią twarzy, dlatego odpowiednie będą fryzury dłuższe, sięgające poniżej uszu oraz duże 

sprężyste loki lub fale; wskazane są także grzywki; 

 trapezowa – polecane są fryzury z rozbudowaną objętością u góry, ponieważ powinny 

zrównoważyć różnicę między szerokim dołem twarzy a wąskim czołem. 



 



 
 

 

 

 

 



Temat – Profile twarzy. 

 
Profil 

 

Na charakterystykę twarzy składają się także elementy tworzące jej profil.  

Profil to linia twarzy widziana z boku. Wyznacza linie tworzone przez takie elementy jak: 

 czoło; 

 nos; 

 broda 

Istnieje pięć najbardziej charakterystycznych profili: 

 profil regularny – klasyczny; 

 profil ukośny – wyraźnie cofnięte czoło; 

 profil wklęsły – cofnięty nos; 

 profil okrągły – wypukłe czoło; 

 profil wypukły – wypukłe czoło. 

 



 
 

 

 

Profil klasyczny (regularny)  

Ze strony fryzjera nie wymaga żadnej korekty, daje duże możliwości w doborze fryzur. 

Profil okrągły 

Wymaga korekty, włosy powinny zachodzić na czoło i okolice żuchwy, aby wydłużyć nieco brodę. 

Dobrze sprawdzają się fryzury wypazurkowane i postrzępione, odbite od nasady, a także niezbyt 

krótkie grzywki. 

Profil ukośny 

Polecane fryzury o zwiększonej objętości w górnych partiach, a także wystrzępione grzywki, odbite od 

nasady. 

Profil wypukły 

Należy odwrócić uwagę od wysuniętego nosa, polecane są fryzury rozbudowane w tylnej części głowy 

i o zwiększonej objętości nad czołem, swobodne kosmyki zachodzące na twarz, a także pazurki 

maskujące cofniętą brodę. 



Profil wklęsły 

W tym przypadku nos jest cofnięty, a wysunięte czoło i broda, polecane są fryzury krótkie lub 

półdługie z dużą objętością na całej głowie, grzywki gładkie i dłuższe, które skorygują czoło. 

 

 

 

Temat – Deformacje głowy. 
 

Budowa głowy 

Znajomość budowy głowy ma znaczenie przy wykonywaniu różnych czynności fryzjerskich. Ułatwia 

również zdobywanie wiedzy na szkoleniach i pokazach – styliści i trenerzy posługują się nazwami 

elementów głowy. Przydaje się także podczas wyznaczania linii porostu, określania gęstości włosów i 

podziału na separacje. 

Budowa głowy 

 

Budowa głowy – przód 

 

 

 

Deformacje głowy 

Bardzo często dochodzi do deformacji głowy, czyli uchyleń w prawidłowej budowie czaszki. 

Kości ulegające deformacji prowadzą do delikatnej zmiany kształtu głowy w poszczególnych jej 

partiach. Fryzjer powinien zwrócić szczególną uwagę na takie zmiany i skorygować je poprzez 

wykorzystanie odpowiedniej techniki strzyżenia i wybór korzystnej formy. 

Fryzjer nie osiągnie efektu pięknej fryzury, jeśli na etapie diagnozy nie zauważy nieprawidłowości w 

budowie głowy. Głowa idealna zdarza się rzadko . Małe nieprawidłowości nie stanowią dla fryzjerów 

trudności. Problemem są znaczne odchylenia w budowie czaszki tzw. deformacje głowy . Przyczyną 

deformacji mogą być uwarunkowania genetyczne i przebyte urazy. Na fryzjerze ciąży jednak 

obowiązek umiejętnej korekcji poprzez odpowiednią fryzurę. 



Do deformacji zaliczamy: 

 wybrzuszenie ciemieniowo-potyliczne; 

 wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość potyliczną; 

 wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość potyliczno-ciemieniową; 

 wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość śródgłowia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Temat – Typy sylwetek. 
 

Aby praca fryzjera zakończyła się sukcesem niezbędna jest ocena sylwetki klienta. Na obraz sylwetki 

składa się : 

• wzrost 

• waga 

• kształty ciała 

• szerokość ramion 

• długość kończyn 

Wszystkie te elementy nazywamy figurą. Każda epoka inaczej spostrzega figurę idealną. Figura 

idealna kojarzy się z doskonałymi proporcjami i harmonią elementów. 

Tworząc fryzurę fryzjer musi zwrócić uwagę , aby fryzurą nie dodać wagi, nie przytłoczyć jej, 

nadmiernie wydłużyć i nie stworzyć karykaturalnego wizerunku. Nawet perfekcyjnie wykonana 

fryzura , źle dobrana do sylwetki nie będzie sukcesem fryzjera. 

Typy sylwetek kobiecych : 

• klepsydra X            

• gruszka A 

• rożek V 

• typ chłopięcy H 

• tuba 

• jabłko 

Dla sylwetki męskiej podstawowy kształt to trójkąt. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Temat – Nietrwałe przekształcenia włosów. 
 

Już w starożytności nawijano włosy na rozgrzane lokówki wykonane z gliny. Wynalazkiem rzymian był 

kalamis. Już wtedy odkryto, że ciepło pomaga przy zmianie kształtu włosów. Z biegiem lat 

powstawały różnego rodzaju żelazka, które służyły do karbowania i ondulowania włosów. Pierwsze 

żelazka nie nadawały naturalnego wyglądu, dopiero około 1750r. zostały udoskonalone i zaczęły 

dawać lepsze rezultaty. Około 1870r. Marcel Grateau wynalazł trwalszą zmianę kształtu włosa. 

Przełomem był rok 1920 , kiedy to opracowano ondulację wodną (poprzednie były wykonywane na 

włosach suchych). Nawijano wtedy włosy mokre i suszono je w temp.  pokojowej lub w strumieniu 

ciepłego powietrza. 

Nietrwałe przekształcenia włosów dzielimy na : 

1. ondulacja wodna : 

 plisowanie włosów (fale) 

 pierścionki 

 nawijanie włosów na wałki 

 modelowanie włosów (ondulacja fenowa) 

 techniki mieszane czyli połączenie dwóch w/w technik 

2. ondulacja żelazkowa: 

 prostowanie włosów 

 karbowanie włosów 

 lokowanie 

 falowanie 

 papilotowanie 

 

 

 

 

 



Temat – Cele ondulacji wodnej . 
 

Celem ondulacji wodnej jest nietrwałe przekształcenie struktury włosa, które można uzyskać z 

pomocą : 

 wody, która powoduje rozerwanie wiązań wodorowych w trakcie mycia i odbudowanie ich w 

nowym położeniu na skutek odparowania wody w procesie suszenia. 

 Środki do stylizacji, które usztywniają włosy i wpływają na trwałość nowego kształtu np.  

pianka, lotion. 

 Aparaty do suszenia włosów, które przyśpieszają proces odparowania wody. 

 Przybory, czyli wałki, szczotki, klipsy 

Ondulacja wodna utrzymuje się do pierwszego mycia, zwilżenia , rozczesania włosów. 

 

Czynniki, które wpływają na efekty ondulacji wodnej: 

 Naciąganie (czynnik mechaniczny) 

 Nawijanie  (czynnik mechaniczny) 

 Podwyższona temperatura (czynnik fizyczny) 

 Kosmetyki do stylizacji (czynnik chemiczny) 

 Stan włosów ( czynnik biologiczny) 

 

Przy ondulacji wodnej ważny jest wybór i zaplanowanie formy oraz zastosowanie kosmetyków. 

Czynniki , które tworzą linię i formę fryzury to : 

 Rozmiar i objętość 

 Podkreślenie elementów i cech twarzy różnymi elementami fryzury 

 Zastosowane techniki 

 Produkty do stylizacji 

 

Przy pomocy ondulacji wodnej można wykonać fryzury : 

 Pozbawione objętości (fale) 

 O nieznacznej objętości (modelowanie ) 

 O dużej objętości (pierścionki, wałki) 

 

 

Temat – Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji 

wodnej. 
 

 

Ondulację wodną można przeprowadzić na wszystkich gatunkach włosów (cienkich, grubych, 

delikatnych, a nawet rzadkich), należy tylko wybrać odpowiednią technikę ondulowania i 

przestrzegać zasad bhp w trakcie wykonywania zabiegu. Prawidłowo wykonana ondulacja wodna nie 

wpłynie negatywnie na stan włosów. 

Wskazania do zabiegu ondulacji wodnej : 

 Zwracać uwagę aby nie załamywać końcówek włosów podczas ich nawijania na wałki, gdyż 

może to spowodować łamliwość włosów i rozdwojenie końcówek 

 Unikać nadmiernego obciążania włosów podczas nawijania na wałki, gdyż może to 

doprowadzić do osłabienia , a nawet wyciągnięcia cebulek z torebki włosowej (wypadanie 

włosów) 



 Suszyć włosy ciepłym, a nie gorącym strumieniem powietrza, aby ich nie palić i nadmiernie 

przesuszyć. Suszenie zakończyć strumieniem zimnego powietrza (zamykamy łuski włosa). 

 

Temat – Zmiany zachodzące we włosie podczas ondulacji wodnej. 
 

W procesie ondulacji wodnej wewnątrz włosa zachodzą zmiany w strukturze białkowej. Przy 

nietrwałym przekształceniu włosów pod wpływem działania wody następuje zerwanie mostków 

wodorowych. Jeżeli zmoczone włosy nawiniemy na wałki lub wyciśniemy fale nadamy im nowy 

kształt. Mostki wodorowe najpierw otworzą się pod wpływem wody, a następnie odbudują w nowym 

miejscu , umożliwiając włosom utrzymanie nowego kształtu przez pewien czas ( do mycia, 

rozczesania). Szybkie odbudowanie wiązań wodorowych jest możliwe dzięki dopływowi ciepłego 

powietrza , która powoduje odparowanie wody. Zmiana, która zaszła we włosie trwa do momentu 

kolejnego zwilżenia włosów, gdy to znów mostki wodorowe pękną i włos powróci do poprzedniego 

kształtu. 

 

Temat – Organizacja stanowiska pracy do zabiegu ondulacji wodnej. 
 

Do wykonania ondulacji wodnej potrzebne jest następujące wyposażenie : 

1. Narzędzia tj. : 

 Grzebień o szeroko rozstawionych zębach 

 Grzebień do wyczesania fal o wygiętym grzbiecie 

 Metalowy szpikulec o równo rozstawionych ząbkach, który służy do nawijania 

włosów na wałki lub do wykonania pierścionków 

 Grzebień do tapirowania 

2. Aparaty tj. : 

 Suszarki hełmowe 

 Suszarki ręczne 

3. Przybory tj. : 

 Wałki metalowe lub plastikowe o różnej długości i budowie (rzepowe, siateczkowe, 

papiloty piankowe) 

 Klipsy 

 Szpilki plastikowe lub metalowe 

 Szczotki 

4. Bielizna fryzjerska tj. : 

 Ręczniki do zabezpieczenia odzieży i osuszenia włosów 

 Peleryna krótka do zabezpieczenia odzieży 

 Ubranie robocze dla fryzjera 

5. Środki do stylizacji i utrwalenia tj. : 

 Lotiony 

 Pianki 

 Żele 

 Lakiery 

 Guma 

 Nabłyszczacz 

 Wosk 

 Brylantyna 

 



Temat – Techniki ondulacji wodnej.  
 

Do technik ondulacji wodnej zaliczamy : 

• plisowanie włosów (układanie fal palcami i grzebieniem) 

• pierścionki zwane również loczkowaniem (spiralne i płaskie) 

• nawijanie włosów na wałki 

• modelowanie włosów (ondulacja fenowa) 

• techniki mieszane czyli połączenie dwóch w/w technik 

 

FALE (plisowanie) 

 

Plisowanie włosów to technika układania, polegająca na wyciskaniu włosów w fale lub nadaniu 

włosom zarysu fal za pomocą palców i grzebienia. Fale wyciska się na włosach: −jednej długości lub 

delikatnie wystopniowanych o maksymalnej długości do ramion, −naturalnie falujących lub 

podatnych na układanie, −dobrze zwilżonych środkiem stylingujacym o przedłużonym czasie 

wysychania. 

Przebieg technologiczny wyciskania fal palcami i grzebieniem.  

1.Mycie włosów.  

2.Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do zabiegu – na konsoli fryzjerskiej należy zgromadzić: 

grzebień do rozczesywania włosów, grzebień do wyciskania fal, środek stylingujący i klipsy. Przed 

przystąpieniem do pracy zabezpiecza się odzież klienta peleryną do czesania włosów i nanosi na 

włosy środek stylingujący. 

 3.Fale wyczesuje się z przedziałkiem po prawej lub lewej stronie głowy lub bez przedziałka w tzw. 

podkowę. 

 4.Prawidłowo wyczesane fale powinny mieć jednakową długość i szerokość dostosowana  do 

wielkości głowy klienta( szersze fale na dużej głowie, węższe - na małej) 

5.Pasma włosów wyczesuje się od nasady, zawsze w kierunku tworzenia fali (równolegle  lub ukośnie 

do przedziałka).  

6.Sąsiednie fale wyczesuje się w przeciwnych kierunkach (lewo – prawo).  

7.Palcem środkowym przytrzymuje się wyczesany łuk, a palcem wskazującym dociska  w miejscu 

załamania fali, w momencie tworzenia jej grzbietu.  

8.Fale z tyłu głowy łączy się na jednym poziomie.  

9.Przy dłuższych włosach boczne lub tylne kosmyki zawija się w spiralne loki zgodnie  z kierunkiem 

wyczesanej fali. Loki układa się na policzku, szyi lub karku tak, aby komponowały się z całością 

fryzury. 

10.Włosy wyciśnięte w fale suszy się pod suszarką hełmową ustawioną na minimalny stopień 

nawiewu.  

11.Gotową fryzurę można utrwalić lakierem do włosów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ne3LBccNJI   filmik – wykonanie fal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Um7jGPrXPlU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ne3LBccNJI
https://www.youtube.com/watch?v=Um7jGPrXPlU


Formowanie fal na mokro to technika układania włosów polegająca na wyciskaniu ich w fale lub 

nadawaniu im zarysu fal za pomocą palców, grzebienia i środków do stylizacji. Fale można 

wyczesywać: 

 z przedziałkiem po lewej lub prawej stronie, wówczas łączenie boku mniejszego z bokiem 

większym wykonujemy 

 do drugiej fali (pierwszą falę na szczycie głowy wyczesujemy kierunkowo w bok, 

pozostawiając ją bez łączenia); 

 bez przedziałka, zaczesując wszystkie włosy do tyłu; 

 w podkowę – włosy wyczesujemy w półokrąg, wyciskamy fale, łącząc od razu prawy i lewy 

bok. 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 

 

 



   
 

  
 

 

Fale na mokro z przedziałkiem po lewej stronie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
Fale na mokro wyczesane do tyłu  

 

 Umiejętność tworzenia fal świadczy o kunszcie fryzjera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rZoHSGYrDg  fale na krótkich włosach (ciekawe) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rZoHSGYrDg


Pierścionki (loczkowanie płaskie i spiralne) 

 

Loczkowanie włosów polega na nawijaniu pasm na palec i mocowaniu zawiniętych loków klipsami. 

Zależnie od kierunku nawijania wyróżnia się loki spiralne i płaskie. Loczki spiralne nawija się od 

nasady po końce natomiast płaskie odwrotnie – od końcówek po nasadę. Do nawijania wydziela się 

pasma w kształcie kwadratu, prostokąta lub trójkąta. Grubość pasm zależy od siły skrętu oraz 

długości, grubości i gęstości włosów. Przeciętnie od 1x1 do 3x3 cm. Charakterystyczną cechą 

omawianej techniki jest możliwość uzyskania na włosach fal (po wysuszeniu włosów i wyczesaniu 

loków).  

Aby uzyskać wskazany efekt należy nawijać włosy zgodnie z następującymi zasadami:  

 loczki nawija się od przedziałka rozpoczynając od włosów w części ciemieniowej głowy 

następnie pasma na szczycie i z tyłu głowy,  

 loczki w obrębie jednego pasma nawija się w jednym kierunku( w prawo lub w lewo) 

 loczki w sąsiednich rzędach nawija się w przeciwnych kierunkach (gdy w pierwszym rzędzie 

loki nawijano w lewo, to w drugim powinny być nawinięte w prawo)  

 loki na szczycie i z tyłu głowy nawija się ukośnie łącząc pierwszy rząd z prawej strony głowy z 

trzecim rzędem po lewej strony głowy, następne rzędy kolejno: drugi z czwartym, trzeci z 

piątym itd. 

Przebieg technologiczny loczkowania włosów  

1.Mycie włosów.  

2.Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do zabiegu – na konsoli fryzjerskiej należy zgromadzić: 

grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, środek stylingujący, klipsy i siatkę. Przed 

przystąpieniem do pracy zabezpiecza się odzież klienta peleryną do czesania włosów i nanosi na 

włosy środek stylingujący (najlepiej wosk lub emulsję o działaniu wygładzającym i nabłyszczającym 

włosy).  

3.Wydzielenie przedziałka od czoła do szczytu głowy (symetrycznie, po prawej lub lewej stronie głowy 

zależnie od życzenia klienta). Wyznaczenie separacji (rzędów).  

4.Równomiernie wyczesanie pasma i nawinięcie go wokół palca wskazującego (od nasady po końce, 

gdy nawija się loki spiralne lub od końcówek po nasadę, gdy nawija się loki płaskie). 5.Loczek przypiąć 

klipsem, tak by nie zepsuć kolistego kształtu.  

6.Po nawinięciu włosów w części ciemieniowej głowy, nawijać pasma na szczycie i z tyłu głowy 

ukośnie (zgodnie z podaną wyżej zasadą łączenia)  

7.Założenie siatki i wysuszenie włosów pod suszarką hełmową.  

8.Ułożenie fryzury i utrwalenie lakierem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1D8WNsXL_IA 

https://www.youtube.com/watch?v=EESCAJagJHM 

 

 

Nawijanie włosów na wałki. 

 

Nawijanie włosów na wałki siatkowe to technika będąca odmianą płaskiego loczkowania włosów, 

polega na nawijaniu pasm na wałki. Włosy czesane tą techniką podnoszą się od skóry głowy, co 

zwiększa objętość formy. Siła skrętu zależy od:  

 długości i gatunku włosów  

 średnicy wałków.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1D8WNsXL_IA
https://www.youtube.com/watch?v=EESCAJagJHM


Zasady doboru średnicy wałków do planowanej siły skrętu włosów podano w poniższej tabeli. 

 

Średnica wałków Rodzaj włosów/ Siła skrętu 

10 – 14 mm Włosy cienkie, delikatne, krótkie Loki wyraźnie 
skręcone 

15 – 24 mm Włosy normalne, gęste, sztywne, półdługie i 
długie Loki podniesione przy nasadzie, mocny 
skręt 

25 – 35 mm Włosy kędzierzawe, nadmiernie elastyczne 
Zwiększenie podatności na układanie, 
zwiększenie objętości, bez efektu loków 

 

Zasady prawidłowego nawijania płaskiego: 

 pasma włosów oddziela się (prosto lub zygzakiem) w kształcie prostokąta o wymiarach 

odpowiadających wymiarom wałka, 

 wydzielone pasmo dokładnie wyczesuje się do nasady do końca,  

 końcówki włosów powinny gładko przylegać do wałka,  

 pasmo nawija się pod katem prostym do krzywizny głowy,  

 podczas nawijania pasmo włosów należy naciągnąć,  

 szpilka mocująca wałek nie powinna dotykać skóry,  

 kierunek nawijania włosów powinien być zgodny z kierunkiem ułożenia włosów  w 

końcowym efekcie fryzury. 

 

 Dobór pasma włosów do wałka 

W nawijaniu włosów na wałki stosuje się dwie metody: 

• płaską – pasmo włosów nawija się od końca do nasady, 

• spiralną – pasmo włosów nawija się od nasady do końca. 



Metoda płaska Metoda spiralna 

 

Przy nawijaniu płaskim stosujemy trzy podstawowe kąty (projekcje): 

• kąt prosty (90O) – podniesienie (odbicie) włosów przy nasadzie, 

• kąt rozwarty (135O) – silne odbicie włosów przy nasadzie, 

• kąt ostry (45O)– brak podniesienia włosów przy nasadzie. 

Dobra szerokość pasma 

Zła szerokość pasma 

 

 Kierunek wyczesania i nawinięcia pasma do tyłu. 

 
 

 

 



Do technik nawijania włosów na wałki siatkowe zalicza się nawijanie:  

−klasyczne (tzw. krzyżowe),   

−cegiełkowe  

−równoległa 

−kierunkowe,  

−kreatywne. 

 
Nawijanie krzyżowe zaczesujemy włosy do tyłu i pośrodku głowy wyznaczamy pasmo szerokości 

wałka. Włosy nawijamy od końcówek po nasadę. Najpierw nawijamy pierwszy rząd od partii czołowej 

do linii karku. I kolejno po dwa rzędy w partiach bocznych głowy. Włosy zyskują równą objętość 

i układają się na lewo lub na prawo 

   
Technika klasyczna 

 

 

 

 



Nawijanie cegiełkowe zaczesujemy włosy do tyłu, pierwszy wałek lub rząd wyznacza pasmo włosów 

wydzielone nad czołem. Kolejne wałki nawija się w połowie szerokości poprzednich wałków. Pasma 

są nawijane od końcówek po nasadę. Technikę tę polecamy do włosów rzadkich 

i delikatnych, ponieważ nie tworzą się przedziałki. 

   
Technika cegiełkowa 

 

 

Technika równoległa to układ wałków w obszarach wzdłuż linii przedziałków, nakręcanych do tyłu, od 

czoła do karku. Tworzą go partia środkowa, dwie boczne (jako przedłużenie środkowej separacji) i 

dwie wokół uszu. Dają zaokrągloną linię i dlatego technika ta nazywa się też „w podkowę”. Na 

skroniach pasma nawija się do tyłu lub do przodu. 

   
Technika równoległa 

 

Technika kierunkowa to układ wałków do oczekiwanej linii fryzury. Wyznacza się pasmo pośrodku 

partii czołowej i nawija metodą płaską, pracując do wierzchołka głowy. Pasma z boku głowy nakręca 

się tą samą metodą (od końcówek po nasadę) na wałki ułożone pionowo w rzędach dookoła głowy. 

Jeden rząd nawija się w prawą stronę, a drugi – w lewą. Technika kierunkowa ukośna dopasowana 

do zaplanowanej fryzury ma górne partie włosów nakręcone w bok, a tył ukośnie aż do karku. 

 



   
Technika kierunkowa 

 

Technika ukośna (kreatywna, diagonalna ) separacje od czoła wyznaczamy ukośnie w formie trójkąta 

(V). Końce wałków stykają się prostopadle w dwu rzędach, od czoła do karku. Z boku górny rząd 

układa się od tyłu do skroni, a dolny w kierunku karku lub po skosie do twarzy. Podział na sekcje 

przypomina technikę klasyczną, ma obszar centralny i dwa na każdym boku. Po ułożeniu fryzura 

z włosów krótkich i średnich zyskuje naturalny wygląd i można ją czesać w różne strony. 

   
Technika ukośna – kreatywna 

 

 

TECHNIKA WEAVE  - kreatywna (z ang. splot, czyt. łiw) polega na stosowaniu czyścików do fajek na 

włosach długich i średniej długości. Zabieg przebiega w następujący sposób: 

• cztery czyściki skręcamy w wałek i w połowie długości zginamy w literę V, 

• następnie nawijamy włosy od granic porostu do szczytu głowy, 

• zgięty wałek przykładamy do nasady pasma włosów, które przeplatamy na przemian przez obie 

połówki aż do końca pasm, tworząc ósemki, 

• żeby zabezpieczyć ósemki przed rozwinięciem – zaginamy końce walka razem z końcami włosów. 

 

   
Technika weave 

 



Kąt prosty Kąt rozwarty 

 

Kąt ostry 

 

 

Modelowanie włosów – ondulacja fenowa. 

 

 Ondulacja fenowa (modelowanie włosów)to jedna z najczęściej obecnie wykonywanych technik 

czesania włosów na mokro. Polega na wyczesywaniu włosów szczotką w strumieniu ciepłego 

powietrza. Wskazana technika czesania pozwala na formowanie różnorodnych form z włosów o 

różnej długości i gatunku. Ondulowanie wykonuje się na lekko podsuszonych włosach 

po naniesieniu odpowiednio dobranego środka do układania. 

Zasady modelowania włosów/ ondulacji fenowej: 

• krótkie, półdługie i długie włosy w damskich fryzurach dzieli się na sekcje i pracuje od karku przez 

boki do czoła, 

• krótkie włosy w męskich fryzurach modeluje się od czoła do karku przez boki, bez podziałów, 

• objętość fryzury zależy od kąta wyczesywania włosów: dużą objętość daje kąt rozwarty, zwiększoną 

objętość – kąt prosty, a naturalną – kąt ostry (jak przy wałkach, patrz niżej), 

• maksymalna szerokość pasma jest równa szerokości szczotki, a grubość – jej średnicy; 

• cieńsze pasma dają bardziej sprężyste efekty niż grubsze, 

• włosy delikatne i uwrażliwione suszy się niższą temperaturą, a włosy grube i zdrowe – wyższą, 

 

Technologiczny przebieg modelowania włosów  

1.Mycie włosów.  

2.Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do zabiegu – na konsoli fryzjerskiej należy zgromadzić: 

grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, środek stylingujący, szczotkę do modelowania, klamry, 

suszarkę ręczną. Przed przystąpieniem do pracy zabezpiecza się odzież klienta peleryną do czesania 

włosów i nanosi na włosy środek stylingujący. 



3.Modelowanie rozpoczyna się od karku. Kolejne warstwy wybiera się stopniowo ku górze  i na boki. 

Na końcu formuje się przednie partie fryzury.  

4.Włosy nabiera się na szczotkę przy nasadzie i suszy kierując pasmo do góry (uzyskuje się wówczas 

efekt tzw. odbicia pasma od skóry). Następnie wkręca się włosy na szczotkę w kierunku końców. 

Podczas pracy szczotka powinna być stale w ruchu i wykonywać obroty z jednoczesnym naciąganiem 

pasm i wkręcaniem włosów (uzyskuje się wówczas utrwalenie nadanego kształtu i wygładzenie 

mechaniczne powierzchni włosów). Strumień powietrza wydmuchiwanego z suszarki powinien być 

kierowany na włosy, nie na skórę głowy klienta.  

5.Ułożenie fryzury i utrwalenie lakierem. 

 

 

 

  
Przykładowe podziały na sekcje do modelowania. 

 

 

 

 

Techniki mieszane ondulacji wodnej 

 

Techniki mieszane ondulacji wodnej polegają na łączeniu minimum dwóch różnych technik: 

 plisowania włosów i zwijania pierścionków, 

 nawijania na wałki i pierścionków, 

 plisowania i nawijania wałków, 

 nawijania na wałki i modelowania, 

 modelowania i tworzenia pierścionków, 

 plisowania i modelowania. 

Trzy pierwsze techniki są często wykorzystywane w komponowaniu fryzur dziennych lub 

stylizowanych na lata 20., 30. i 40. ubiegłego stulecia. Trzy ostatnie są mniej popularne, najczęściej 

stosowane podczas formowania fryzur fantazyjnych. 

 



  
Fale i pierścionki. 

  
Wałki i pierścionki. 

 

 

Temat – Błędy popełniane podczas ondulacji wodnej. 

 
 

Podczas wykonywania ondulacji wodnej może dojść do technologicznych błędów, które wynikają z 

nieprzestrzegania podstawowych zasad ondulowania włosów. Jednakże błędy te nie powodują 

trwałych zmian w strukturze włosów. Skorygowanie tych błędów następuje po umyciu lub zmoczeniu 

włosów i ponowne wykonanie zgodnie z technologią. 

 

Błędy popełniane podczas ondulacji wodnej : 

 zbyt małe lub zbyt duże odbicie włosów od nasady – zły kąt wyczesywania pasm włosów 

 rozpuszone włosy i brak kształtu fryzury – strumień ciepłego powietrza kierowany niezgodnie 

ze wzrostem włosa , np.  pod włos. 

 Rozdzielanie się włosów po wymodelowaniu – złe spreparowanie włosów 

 Słaby lub za mocny skręt włosów – źle dobrana średnica wałka lub szczotki. 



 Załamane (zagięte) końce włosów – nieprawidłowo nawinięte włosy. 

 Brak połączeń w falach – źle wykonane wyciskanie fal. 

 

 

 

Temat – Ondulacja żelazkowa. 
 

Ondulacja żelazkowa zmienia kształt włosów z prostych na kręcone i odwrotnie do pierwszego 

zmoczenia włosów. Włosy odkształcają się pod wpływem wysokiej temperatury żelazek. Technikę tę 

stosuje się do tworzenia formy całej fryzury lub jej elementów. 

 

Układanie włosów w fale i loki praktykowano już w starożytności. Początkowo pasma były nawijane 

na rozgrzane gliniane lokówki, które starożytni Grecy zastąpili pałeczką zwaną kalamis. W czasach 

nowożytnych przełomu dokonał francuski fryzjer Marcel Grateau (czyt. Marsel Grato), stosując 

skonstruowane przez siebie żelazko (ok. 1875 r.) – prototyp współczesnych żelazek. Wynaleziona 

przez niego ondulacja żelazkowa stała się popularna na całym świecie i była powszechnie stosowana 

aż do wybuchu II wojny światowej. 

 

Ondulacja żelazkowa to nietrwałe odkształcenie włosów zachodzące pod wpływem czynników: 

• fizycznego, tj. wysokiej temperatury (140-220OC), która uplastycznia keratynę, przez co umożliwia 

nadanie włosom nowej formy, 

• mechanicznego, tj. siły i kierunku naprężenia pasm włosów podczas formowania. 

Do technik ondulacji żelazkowej zalicza się każdą zmianę odkształcenia włosów przy użyciu żelazek 

np. prostowanie czy loczkowanie. Żelazkiem formuje się cały porost lub jego fragmenty np. 

pojedyncze pasma czy końce włosów. 

Żelazka fryzjerskie są aparatami, które wykorzystujemy w celu uzyskania zróżnicowanych faktur i 

wzorów, np.: 

• prostownice – prostują, podkręcają i tworzą loki, 

• karbownice – tworzą karbowane pasma o większej objętości chętnie stosowane do upięć, 

• lokówki okrągłe, spiralne, trójkątne i stożkowe – wykonują loki i fale, 

• falownice – wyciskają fale, 

• lokownice – tworzą naturalne, ale wyraźne skręty automatycznie skręcając pasmo włosów. 

 

Do technik ondulacji żelazkowej zalicza się:  

 loczkowanie,  

 plisowanie,   

 papilotowanie, 

 prostowanie 

 karbowanie 

 

Zasady pracy podczas ondulacji żelazkowej mają wpływ na wygląd włosów i bezpieczeństwo. 

Najpierw przeprowadza się czynności wstępne, czyli konsultację, diagnozę i analizę. Następnie 

planuje się fryzurę i określa techniki pracy. Przygotowując stanowisko pracy do ondulacji żelazkowej 

wyposaża się je w grzebień do rozczesywania, grzebień ze szpikulcem, suszarkę ręczną, preparat 

stylizujący i zabezpieczający włosy oraz wybrane żelazko. Przed zabiegiem włosy przygotowuje się: 

myje, zabezpiecza preparatem przed wysoką temperaturą, suszy ręczną suszarką i/ lub modeluje, a 

następnie dzieli porost zależnie od potrzeby. Temperaturę żelazka dobiera się do stanu włosów – im 

słabsze i bardziej zniszczone włosy tym jest ona niższa. Żelazek używa się zgodnie z kierunkiem 



wzrostu włosów (nigdy pod włos!), dzięki czemu domykają one łuski włosowe. Kontakt żelazka z 

powierzchnią włosów powinien być krótki. Należy też uważać, żeby gorącym żelazkiem nie oparzyć 

skóry głowy czy dłoni fryzjera (dlatego do lokówek można stosować rękawiczki termiczne). 

 

Do wykonania ondulacji żelazkowej potrzebne są:  

 narzędzia - grzebienie (do rozczesywania włosów, szpikulec),  

 aparaty – suszarka ręczna, żelazka fryzjerskie (lokówki tradycyjne, spiralne i trójkątne, 

prostownice, falownice), 

 przybory – klamry do podtrzymywania separacji włosów.  

 

Temperatura powierzchni grzejnych żelazek fryzjerskich waha się w granicach  90 - 220°C. Aparatami 

pracuje się na włosach suchych, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Do zabezpieczenia struktury 

keratynowej przed miejscowym przegrzaniem lub uszkodzeniem stosuje się preparaty ochronne 

odporne na działanie wysokich temperatur.   

 

 

 

Technologiczny przebieg ondulacji żelazkowej  

1.Mycie włosów  

2.Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do zabiegu  

 – na konsoli fryzjerskiej należy zgromadzić: grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, 

grzebień fryzjerski ( np. do strzyżenia duży lub mały w zależności od długości włosów klienta), 

suszarkę ręczną, żelazko fryzjerskie (dobrane do wykonywanej techniki), klamry, środki 

fryzjerskie: preparat do czesania włosów na sucho, lakier lub inny środek stylizujący 

potrzebny do nadania ostatecznego kształtu fryzurze, pelerynę. Przed zabiegiem należy 

dokładnie wysuszyć włosy klienta i nałożyć środek ochronny zabezpieczający włosy przed 

działaniem wysokiej temperatury.  

3.Ondulację rozpoczyna się od nasady włosów (z wyjątkiem wykonywania loczków płaskich   

 – włosy nawija się wówczas na lokówkę od końcówek do nasady), zachowując bezpieczną 

odległość 1–2 cm od skóry. W zależności od techniki, wykonywanie zabiegu rozpoczyna się od 

włosów nad karkiem, nad czołem lub na wierzchołku głowy . Pasma włosów podczas 

formowania podtrzymuje się grzebieniem.  

4.Uformowanie fryzury przy użyciu środków stylizujących  

 – lakieru, wosku lub gumy fryzjerskiej. 

 

 

Loczkowanie włosów wykonuje się dwoma sposobami: płasko lub spiralnie. Loczkowanie płaskie 

poleca się do czesania włosów o jednakowej długości. Pasma nawija się od końcówek po nasadę na 

okrągłe ramię żelazka i przytrzymuje ramieniem wklęsłym. Zabieg rozpoczyna się od czesania włosów 

nad karkiem przechodząc w kierunku wierzchołka głowy, następnie loczkuje się włosy na bokach i 

przedniej części porostu.  Loczkowanie spiralne poleca się do czesania włosów o zróżnicowanej 

długości. Formowanie loków polega na nawijaniu pasm włosów od nasady lub środkowej części 

pasma po końce. Włosy nawija się ręcznie dookoła okrągłego ramienia żelazka, końce przytrzymuje 

ręką. Zależnie od planowanego efektu końcowego fryzury, lokówkę podczas pracy ustawia się w 

różnych pozycjach:  

 pionowo i ukośnie przy tworzeniu loków prawo- i lewoskrętnych o lekko rozkręconej spirali 

(tzw. loki francuskie)  



 kreatywnie (pod różnymi kątami na różnej wysokości pasma) przy tworzeniu loków  o 

nietypowym skręcie.  

 

Zasady loczkowania włosów żelazkiem fryzjerskim  

1.Dobór średnicy lokówki zależy od długości włosów i planowanej siły skrętu. Przy włosach krótkich i 

luźnym skręcie (dającym efekt zwiększenia objętości włosów) oraz włosach długich stosuje się 

aparaty o większej średnicy. Użycie żelazka o mniejszej średnicy daje efekt silnego skrętu 

(skędzierzawienia) i jest polecany do tworzenia fantazyjnych loków o urozmaiconej strukturze.  

2.Do loczkowania wydziela się pasma o grubości 2–4 cm. Separacje mogą mieć kształt kwadratu, 

prostokąta lub trójkąta (zależnie od planowanego uczesania)  

3.Zabieg rozpoczyna od włosów na szczycie głowy następnie przechodzi promieniście  w kierunku 

granic porostu.  

4.Wydzielone i wyczesane pasmo włosów przytrzymuje się w lewej ręce tak, aby ramię grzejne 

żelazka znajdowało się pod, a ramię wklęsłe nad pasmem.  

5.Pasmo włosów nawija się wykonując obroty lokówką po zamknięciu wklęsłego ramienia aparatu (w 

ten sposób zapobiega się załamywaniu włosów).  

6.Po lewej stronie twarzy formuje się loki lewoskrętne, po prawej – prawoskrętne.  

7.Po uformowaniu loczka otwiera się ramię wklęsłe lokówki i zsuwa delikatnie pasmo włosów 

(rozwijanie powoduje deformację nadanego kształtu). 

 

 

 

Plisowanie włosów to technika ondulacji żelazkowej polegająca na wyciskaniu fal lokówką.  Zabieg 

rozpoczyna się od formowania włosów na czołem i stopniowo przechodzi w kierunku szczytu głowy i 

boków następnie plisuje się włosy w części potylicznej głowy.   

Technika wyciskania fal lokówką 

1.Pasmo włosów unosi się lekko grzebieniem przytrzymuje żelazkiem tak, aby ramię wklęsłe aparatu 

było pod spodem, a okrągłe nad pasmem.  

2.Zamykając żelazko należy nadać kierunek i wypukłość fali. Kierunek fali uzyskuje się poprzez 

przesunięcie aparatu w jedną stronę a grzebienia podtrzymującego pasmo włosów w przeciwną (np. 

skierować lokówkę w lewą stronę a grzebień w prawą). Wypukłość fali uzyskuje się przez wykonanie 

pół obrotu żelazkiem.  

3.Po otworzeniu żelazka, aparat przesuwa się tak, aby zewnętrzna krawędź wklęsłego ramienia 

lokówki znalazła się na załamaniu fali. Żelazko zamyka się i wykonuje ćwierć obrotu. W ten sposób 

pogłębia się falę z drugiej strony grzbietu.  

4.Kolejny etap to zamknięcie pierwszej fali. W tym celu należy otworzyć lokówkę i przesunąć ją o 2–4 

cm niżej.  

5.Drugą falę wyciska się analogicznie. Należy pamiętać o zaprasowaniu pasma  w przeciwnym 

kierunku (w tym celu żelazko przesuwa się w prawo a grzebień podtrzymujący włosy w lewo). 

 

 Plisując włosy należy pamiętać o tym, że:  

 fale powinny mieć jednakową szerokość (ok. 3–4 cm)  

 sąsiednie fale powinny mieć nadany przeciwny kierunek (lewo – prawo lub prawo – lewo)  

 fale na tym samym poziomie powinny łączyć się grzbietami i mieć ten sam kierunek  

 wykonując zabieg na całym poroście należy plisować również spodnie warstwy włosów 

Papilotowanie  

Pasma włosów nawija się spiralnie, zawija w folię aluminiową i przypina klipsem. Każde 

przygotowane w ten sposób pasmo zaprasowuje się żelazkiem fryzjerskim z płaską nasadką. Należy 



pamiętać, że bezpośrednio przed prasowaniem z loczka zdejmuje się klips mocujący. Po 

zaprasowaniu wszystkich loków zdejmuje się folię a włosy formuje palcami. Omawiana technika 

czesania zwiększa objętość włosów przy równoczesnym zachowaniu łagodnej formy fryzury. Jest 

polecana do stylizacji włosów półdługich.  

 

Prostowanie włosów jest obecnie jedną z najczęściej wykonywanych technik ondulacji żelazkowej. 

Polega na wyprostowaniu włosów żelazkiem z płaską nasadką. Zabieg rozpoczyna się od włosów nad 

karkiem i przechodzi stopniowo w kierunku wierzchołka głowy. Następnie formuje się włosy na 

bokach i przedniej części porostu. Pasmo prasuje się od nasady (1–2 cm od skóry) do końcówek. 

Podczas formowania profiluje się pasmo wykonując ćwierć obrotu żelazkiem (wówczas końcówki 

włosów nie wywijają się na zewnątrz, tylko do spodu fryzury). 

 

 

 

Temat – Wskazania i przeciwwskazania do wykonania ondulacji żelazkowej. 

 
Przeciwwskazania do ondulacji żelazkowej: 

• włosy bardzo przesuszone i uwrażliwione zabiegami chemicznymi, 

• przekształcanie włosów niedosuszonych lub wilgotnych (nie dotyczy prostownic perforowanych). 

Ondulację żelazkową można wykonywać na suchych włosach. Nie należy polecać ondulacji 

żelazkowej osobom, które mają włosy cienkie, delikatne oraz mocno zniszczone i przesuszone. 

Włosy nie mogą być mokre lub wilgotne (wyjątkiem jest prostownica parownica ). Przed ondulacją 

żelazkową , włosy należy koniecznie zabezpieczyć preparatem do termicznej ochrony włosów. 

Wykonując ten zabieg należy pamiętać o dostosowaniu temp.  żelazka do jakości i grubości włosów. 

Jeżeli fryzjer nie będzie przestrzegał tych zasad to może dojść do nieodwracalnych zmian we włosie ( 

rozerwanie włosa od środka przez parującą wodę lub ich spalenie). 

 

 

 

 

Temat – Błędy popełniane podczas ondulacji żelazkowej i ich korekta. 

 
Ondulacja żelazkowa włosów 

• brak odkształcenia włosów podczas ondulacji żelazkowej– nieprawidłowo dobrana temperatura 

aparatu do rodzaju włosów; korekta – zwiększenie temperatury aparatu i ponowne odkształcenie 

włosów 

• nierównomierne odkształcenie włosów podczas pracy lokówką – nienawinięte końcówki włosów; 

korekta – ponownie dokręcić końcówki włosów 

• załamania na długościach włosów – nieprawidłowo prowadzone żelazko fryzjerskie; korekta – 

ponownie wykonać prostowanie włosów, prawidłowo trzymając żelazko 

 

 

 

 

 



 

Temat – Preparaty do układania, prostowania i utrwalania włosów podczas 

nietrwałych przekształceń włosów. 
 

 

1. Preparaty do ondulacji wodnej . 

 Nakładamy je na mokre włosy, ułatwiają one ułożenie fryzury, nadają włosom linię i 

przyśpieszają ich wysychanie. Wpływają również na objętość i elastyczność włosów. 

Należą do nich pianki i lotiony, które rozprowadza się na całej długości włosów 

palcami lub grzebieniem. 

2. Preparaty do ondulacji żelazkowej. 

 Nakłada się je na wilgotne lub suche włosy, zabezpieczają je przed wysoką 

temperaturą (ochraniają i wygładzają ). Są to preparaty w sprayu oraz olejki 

ochronne. 

3. Preparaty do czesania. 

 Nakłada się je na suche włosy, podkreślają linię i elementy fryzury. Akcentują skręty, 

końcówki, kosmyki. Dzięki nim uzyskujemy dowolną formę i utrwalamy nowy kształt. 

Mogą również nadawać włosom krótkotrwałą barwę i powodować efekt mokrych 

włosów. Preparaty do czesania to lotiony, woski, żele, pomady, gumy, lakiery. 

4. Preparaty do czesania na sucho. 

 Rozprowadza się je palcami na wybranych partiach włosów lub na całej długości, są 

to lakiery o różnej skali utrwalania. Należy je rozpylać z odległości 30 cm. W 

niektórych przypadkach na koniec czesania można użyć preparatu nabłyszczającego 

włosy. 

 

 

 


