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Surowce fryzjerskie pochodzenia naturalnego i źródła ich pozyskiwania  

 

Do surowców fryzjerskich pochodzenia naturalnego zalicza się:  

− witaminy,  

− mikro – i makroelementy, 

 − tłuszczowce: tłuszcze właściwe, woski naturalne i ceramidy,  

− węglowodany: glukoza i celuloza,  

− heteroglikany: śluzy, gumy roślinne i garbniki,  

− glikozydy, flawonoidy,  

− białka, 

 − produkty pszczele.   

 

Witaminy  

 Witaminy wprowadzane do produktów fryzjerskich odpowiadają za: 

 − utrzymanie prawidłowej równowagi skóry głowy,  

− poprawę kondycji włosów,  

− przywrócenie fizjologicznej równowagi skóry głowy ze zmianami chorobowymi  

np. łupieżem, łojotokiem.  

Witaminy dzielą się na rozpuszczalne w:  

− tłuszczach: A, E i D,  

− wodzie: z grupy B, C, H, P i PP.  

 

Działanie poszczególnych witamin na skórę głowy i włosy przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 



Mikro – i makroelementy   

Niedobory mikro – i makroelementów powodują osłabienie i wypadanie włosów.  

Do mikroelementów zalicza się: cynk, selen, molibden, mangan, jod, brom, krzem, fluor, 

kobalt, miedź, chrom i żelazo. Wskazane pierwiastki występują w organizmie i wykazują dużą 

aktywnośd fizjologiczną.  

Do makroelementów zalicza się: wapo, fosfor, sód, potas, magnez, chlor i siarkę. Wskazane 

pierwiastki występują w organizmie w większych ilościach i podobnie jak mikroelementy 

odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Spośród wymienionych 

pierwiastków najistotniejsze znaczenie mają cynk, krzem i siarka. 

 Ich działanie przedstawione jest w tabeli poniżej.  

 

Tłuszcze właściwe (tłuszczowce) 

 Tłuszcze właściwe stanowią podstawę większości emulsji. Stanowią fazę olejową   

w odżywkach, maskach i szamponach do włosów zniszczonych i suchych. Działają ochronnie, 

natłuszczająco i odżywczo na włosy i skórę głowy.   

Do celów fryzjerskich stosuje się tłuszcze pochodzenia: 

 − pochodzenia zwierzęcego – tłuszcze nasycone twarde i miękkie, np. łój (tłuszcz barani, 

kooski lub wołowy), smalec (tłuszcz wieprzowy), tran (tłuszcz rybi)  jako jedyny spośród 

wskazanej grupy jest tłuszczem nienasyconym;  



− pochodzenia roślinnego – tłuszcze nienasycone, np. olej rycynowy, awokadowy, sojowy, 

oliwa z oliwek. 

Tabela 1. Charakterystykę i zastosowanie wybranych olejów roślinnych podano w poniższej 

[4, s.31]  

 

Woski (tłuszczowce)  

Woski naturalne są stosowane w preparatach fryzjerskich jako emulgatory, substancje 

ochronne i pielęgnacyjne. Działanie na włosy i zastosowanie wybranych wosków 

przedstawiono w poniższej tabeli: 



 

Ceramidy (tłuszczowce)  

Ceramidy powstają wewnątrz rogowaciejących komórek naskórka i w korzeniu włosa. 

Odpowiadają za nawilżenie i odbudowywanie struktur białkowych włosów uszkodzonych 

przez słonce, rozjaśnianie, farbowanie i trwałe ondulowanie. Do celów fryzjerskich ceramidy 

pozyskuje się: − z roślin – tzw. fitoceramidy o budowie zbliżonej do ceramików skóry, 

otrzymywane z oleju słonecznikowego lub oliwy z oliwek, − drożdży, − warstwy rogowej 

skóry zwierząt.  

Glukoza i celuloza (węglowodany)  

Glukoza to cukier prosty będący strukturantem keratyny (białka włosa). Wbudowuje się   

w uszkodzone łaocuchy keratyny, poprawiając właściwości włosów. Wielokrotne stosowanie 

tego cukru poprawia ich wytrzymałośd o około 20%. Glukozę lub produkty, które ją zawierają 

np. miód dodaje się do preparatów o działaniu kondycjonującym i regenerującym włosy 

suche i zniszczone rozjaśnianiem, farbowaniem, trwałym ondulowaniem oraz osłabione 

działaniem słooca.  

Celuloza (homoglikany) 

 Celuloza jest zbudowana z cząsteczek glukozy. Służy do produkcji tzw. polimeru JR, który 

chroni włosy przed uszkodzeniami, nadaje im połysk, ułatwia rozczesywanie, wzmacnia skręt 

oraz zlepia rozdwojone koocówki. 

 



Heteroglikany   

To grupa wielocukrów zbudowanych z cukrów prostych i innych substancji. Do celów 

fryzjerskich wykorzystuje się śluzy i gumy roślinne, garbniki.  Śluzy (mucyny) łagodzą 

podrażnienia skóry głowy, uelastyczniają i zmiękczają włosy.  Do najczęściej stosowanych 

mucyn zalicza się agar – agar, karagen i alginiany. Wskazane związki znalazły szerokie 

zastosowanie w produkcji odżywek i środków stylizujących – żeli  i gum fryzjerskich.   

  

Gumy roślinne   

Gumy roślinne to wydzieliny niektórych roślin, powstające na skutek ich uszkodzenia.  Do 

celów fryzjerskich najczęściej wykorzystuje się gumę arabską i tragant. Wskazane substancje 

działają zmiękczająco na włosy i nadają preparatom fryzjerskim żelową konsystencję.  

  

Garbniki (taniny)   

Grupę tworzą z białkami nierozpuszczalne połączenia, czego efektem jest ściągające działanie 

na włosy i skórę głowy. inne działania pielęgnacyjne zależą od źródła pozyskiwania 

garbników – tabela: 

  

 

Flawonoidy (glikozydy)  

Flawonoidy to substancje czynne dodawane do preparatów ochronnych, które regulują 

czynności gruczołów łojowych i pielęgnują włosy. Działają przeciwzapalnie i antyseptycznie, 

pochłaniają promienie UV oraz nadają włosom połysk. Najczęściej stosowanymi związkami 

tej grupy są: apeginin (otrzymywany z rumianku rzymskiego) działa rozjaśniająco na włosy 

oraz tzw. saponiny stosowane do produkcji bioszamponów o działaniu przeciwgrzybiczym.  

  



Białka   

To naturalne związki wielkocząsteczkowe zbudowane z długich łaocuchów. Działanie  na 

włosy i zastosowanie wybranych białek we fryzjerstwie przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

Produkty pszczele  

 

Do produktów pszczelich zalicza się: miód, mleczko pszczele, wosk pszczeli i kit pszczeli 

(propolis). Zastosowanie poszczególnych produktów przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 

Stan włosów a pielęgnacja  

Stan włosów decyduje o wyglądzie fryzury. Wynika z poziomu natłuszczenia, zawartości 

wody oraz zewnętrznych i wewnętrznych uszkodzeo włosów. Podstawowe kategorie Stanu 

włosów  

Włosy normalne, tzw. zdrowe, są lśniące, puszyste, sprężyste i gładkie w dotyku. Łatwo je 

ułożyd, a fryzura utrzymuje kształt. Pielęgnacja polega na utrzymaniu właściwej fizjologii 



przez mycie włosów odpowiednio dobranymi szamponami, stosowanie odżywek ochronnych 

oraz szczotkowanie, które wygładza łuski włosowe i poprawia ukrwienie skóry głowy. włosy 

Przetłuszczające się są nadmiernie świecące, wiotkie i trudno je ułożyd. Tłuszcz zalega na 

powierzchni włosów i zlepia poszczególne pasma, które nie zachowują kształtu. O stopniu 

przetłuszczenia włosów decyduje aktywnośd gruczołów łojowych uwarunkowana 

genetycznie lub wywołana przez czynniki drażniące, jak stres, zaburzenia hormonalne czy 

obecnośd na skórze grzybów drożdżakowatych – Pityrosporum ovale. Grzyby te wywołują 

powstanie łupieżu suchego, który nieleczony zamienia się w łupież tłusty. Pielęgnacja takich 

włosów polega na myciu włosów i skóry głowy łagodnymi szamponami, które regulują pracę 

gruczołów łojowych. W razie potrzeby – stosuje się produkty łagodzące stany zapalne i 

działające przeciwłupieżowo.  

Włosy suche są sztywne, nieelastyczne i trudne do ułożenia. Włosy nie mają połysku, są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i atmosferyczne (słooce, wiatr). Ich stan 

wynika z niedoczynności gruczołów łojowych, działania wody morskiej i słooca lub wysokiej 

temperatury. Brak bariery tłuszczowej (lipidowej) i rozchylone łuski prowadzą do 

nadmiernego parowania wody i niszczenia struktury włosów. Dlatego w pielęgnacji stosuje 

się substancje nawilżające, natłuszczające i ochronne. W mocno przesuszonych włosach 

odbudowuje się strukturę keratyny.  

Włosy zniszczone są łamliwe, szorstkie, bez połysku, trudne do ułożenia. Ponieważ nie są 

elastyczne, nie zachowują też kształtu. Mają rozdwojone koocówki, uszkodzone łuski czy 

łodygi włosów (strukturę), z których wykrusza się cement międzykomórkowy. Włosy stają się 

słabe, mogą się urywad i nie utrzymują barwników oksydacyjnych, które szybko wypłukują 

się i włosy tracą kolor. Na zły stan włosów mogą wpływad następujące czynniki:  

• chemiczne – źle wykonane zabiegi chemiczne, za mocne lub niewłaściwe kosmetyki do 

włosów,  

• mechaniczne – np. zbyt mocne naciąganie, czesanie włosów, tarcie mokrych włosów, 

 • fizyczne – np. gorące powietrze suszarki, wysoka temperatura urządzeo termicznych,  

• zewnętrzne – atmosferyczne (np. promienie słoneczne, wiatr) i słona woda wysuszają 

włosy.  

Dlatego do mycia zniszczonych włosów stosuje się szampony emulsyjne o łagodnych 

właściwościach myjących, a produkty do pielęgnacji zawierają substancje, które wbudowują 

się w ich strukturę, np. aminokwasy, białka, ceramidy i keratynę.  

Włosy zniszczone określa się też we fryzjerstwie, jako – uwrażliwione. 



 
 

Preparaty pielęgnacyjne – działanie, zasady stosowania, formy  

 

Preparaty pielęgnacyjne dzieli się ze względu na ich sposób działania na włosy i skórę głowy. 

kondycjonery działają doraźnie, maskują uszkodzenia i wady włosów. uzyskane dzięki nim 

efekty pielęgnacyjne utrzymują się do pierwszego mycia. Włosy stają się miękkie, elastyczne 

 i z połyskiem. Kondycjonery ułatwiają rozczesywanie i ułożenie fryzury. Substancje aktywne 

działają tylko na powierzchni włosów i poprawiają kondycję łusek. Kondycjonerami są 

balsamy i odżywki. Preparaty do regeneracji poprawiają strukturę włosów. Początkowo 

efekty są mało widoczne. Po dłuższym stosowaniu włosy mają lepszą wytrzymałośd 

mechaniczną i nawilżenie, a ubytki w strukturze włosów zostają uzupełnione. Substancje 

regenerujące wnikają we włosy. zależnie od rodzaju substancji aktywnych wbudowują się 

one w cement i spoiwo międzykomórkowe lub w łaocuchy keratyny. Środki regenerujące to  

z reguły kremy i maski. Preparaty ochronne zabezpieczają włosy przed szkodliwymi 

czynnikami zewnętrznymi, jak np. promienie UV czy wolne rodniki. zapobiegają też plątaniu 

się włosów i ułatwiają ich rozczesywanie, ponieważ zwiększają szczelnośd łusek włosowych 

i zmniejszają tarcie. Preparaty ochronne tworzą na powierzchni włosów film, który izoluje 

łodygę włosa od niszczących czynników zewnętrznych. Preparaty ochronne to płyny, oleje 

 i spraye. Preparaty Stymulujące i regulujące procesy fizjologiczne – działają na mieszki 

włosowe i skórę głowy. zawierają skondensowane substancje aktywne. Nałożone na skórę 

głowy pobudzają procesy odnowy naskórka. Poprawiają też ukrwienie skóry, co pobudza 

wzrost włosów i hamuje ich wypadanie. regulują pracę gruczołów łojowych skóry głowy,  

np. z łupieżem, i powstrzymują jej zaburzenia. Występują w formie żeli, lotionów i ampułek. 

Płynne produkty należy wmasowad w skórę głowy i pozostawid na niej bez spłukiwania. 

Preparaty zabezpieczające stosowane są przed zabiegami chemicznymi, takimi jak ondulacja 

trwała, farbowanie czy rozjaśnianie, gdzie chronią strukturę włosów przed oksydantami, 

reduktorami oraz uzupełniają ubytki. Poprawiają wytrzymałośd włosów. Włosy zabezpiecza 

się również przed zabiegami termicznymi, czyli ondulacją żelazkową. Preparaty te są 

płynami. 



 

 

Pielęgnacja włosy dziecka 

Nieco innego sposobu postępowania wymaga od fryzjera pielęgnacja włosów dziecka. 
Należy pamiętad, że włosy dziecięce są delikatniejsze. Do ich mycia stosuje się szampony 
zawierające niejonowe środki powierzchniowo czynne, które nie powodują podrażnieo 
śluzówek i wykazują łagodnie działanie myjące. Włosy myje się raz w tygodniu, ponieważ do 
okresu pokwitania gruczoły łojowe produkują mniejszą ilośd płaszcza lipidowego. Przy 
dłuższych włosach poleca się stosowanie delikatnych odżywek o działaniu kondycjonującym, 
które ułatwiają rozczesywanie. Włosy małych dzieci powinny wysychad samoistnie na 
powietrzu, natomiast u starszych dzieci można suszyd suszarką. 

 

Pielęgnacja męskiego zarostu 
 
Zapuszczanie brody - trwa kilka tygodni i wymaga sporo cierpliwości, a nieprzyzwyczajona do 
zarostu skóra często nieprzyjemnie swędzi. Warto mocno nawilżad skórę kosmetykami  
z dodatkiem łagodzącej i kojącej witaminy E, allantoiny i pantheonlu. 
Mycie – tak jak myjemy włosy czy skórę, tak samo powinniśmy myd brodę. Specjalne 
szampony i mydła zmiękczają i odżywiają zarost, a także oczyszczają skórę twarzy. 
Odżywianie i nawilżanie – nieodpowiednia pielęgnacja lub jej brak sprawiają, że zarost jest 
matowy, a skóra swędzi i jest nieprzyjemnie ściągnięta – znasz ten problem? Wystarczy kilka 
kropli naturalnego olejku (arganowy, kokosowy, jojoba, z pestek moreli) lub balsamu, które 
nawilżą i odżywią skórę oraz delikatnie natłuszczą i wzmocnią włosy, dzięki czemu broda 
będzie błyszcząca i gęsta. 
Czesanie brody – nie rezygnuj z niego, bo świetnie oczyszcza włosy z kurzu i martwego 
naskórka, wzmacnia mieszki włosowe, co sprawia, że broda jest mocniejsza i gęstsza, a do 
tego pomaga nadad i utrzymad odpowiedni kształt zarostu.  Gdy często czeszemy brodę, 
nasza skóra zaczyna wytwarzad więcej sebum, które odpowiada za naturalne nawilżanie oraz 
ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną. Warto więc czesad brodę kilka razy dziennie, nie 
tylko przed ważnym spotkaniem. Najlepszy będzie drewniany grzebieo lub szczotka  
z włosiem z dzika. 
Przycinanie zarostu – nigdy przenigdy nie pozwalaj, żeby zarost rósł samowolnie, bo wygląda 
to po prostu niechlujnie i niedbale i wcale nie kojarzy się z męskością. Jak często przycinad 
zarost? Raz na 2-3 tygodnie wyrównad jej kształt, dociąd wąs do linii górnej wargi, skrócid  
w miejscach, które wyrastają poza zamierzony obrys. Przy dłuższych brodach i wąsach nie 
uda się tego zrobid trymerem – warto wtedy mied zaufanego fryzjera, który będzie potrafił to 
zrobid, lub po prostu zaopatrzyd się w specjalne nożyczki i grzebieo. Samodzielne 
wyrównywanie zarostu wymaga sporej wprawy manualnej, ale jest to osiągalne dla każdego. 
Stylizacja – zastanów się nad efektem, który chcesz osiągnąd. Niepełny zarost wymaga 
regularnego, precyzyjnego golenia, a kozia bródka przycinania, by nie była zbyt długa. Do 
stylizacji przydadzą się balsamy i woski – te pierwsze bazują na wosku pszczelim i służą do 
nadawania naturalnego kształtu, te drugie są dużo mocniejsze i pozwalają na większą 
kontrolę ‘fryzury’.  Warto wiedzied, że stosowanie olejków do brody poza zmiękczaniem 
i odżywianiem zarostu poprawia jego koloryt i opóźnia siwienie. 



Rozwiązanie testu należy wysłać do 03.06.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl  

 

Test 

Imię i Nazwisko…………………………………. 

1. Witaminą rozpuszczalną w tłuszczach jest witamina  

a) B6.  

b) H.  

c) PP.  

d) E.   

2. Jaka witamina wspomaga zahamowanie zaburzeo wzrostu włosów  

a) E.  

b) A.  

c) B5.  

d) B6.  

3. Mikroelementem nie jest  

a) magnez. 

 b) selen.  

c) cynk.  

d) jod. 

4. Tłuszczem pochodzenia roślinnego jest  

a) smalec.  

b) oliwa.  

c) tran.  

d) łój.  

5. Olej z awokado jest wprowadzany do  

a) masek odżywczych do włosów suchych.  

b) szamponów przeciwłupieżowych.  

c) płynów przeciwłojotokowych.  

d) odżywek do rzęs.  

6. Lanolina jest woskiem naturalnym pozyskiwanym z wydzieliny gruczołów łojowych  

a) kaszalota.  

b) królika.  

c) kota.  

d) owcy.  

7. Garbnik, który barwi włosy jest pozyskiwany z  

a) oczaru.  

b) słonecznika.  
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c) pokrzywy.  

d) kory dębu.  

8. Apegina to flawonoid działający rozjaśniająco na włosy. Źródłem jego pozyskiwania jest  

a) lawsonia. 

b) szałwia.  

c) kora dębu.  

d) rumianek rzymski.  

9. Keratyna w formie hydrolizatu  

a) wbudowuje się w zniszczone łaocuchy włosa.  

b) oblepia włos.  

c) uszczelnia rdzeo włosa.  

d) likwiduje elektryzowanie włosów.  

10. Tragant to  

a) ceramid.  

b) białko.  

c) guma roślinna.  

d) hydrolizat proteinowy. 
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