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Temat – Narzędzia fryzjerskie. 

Do podstawowego wyposażenia stanowiska pracy fryzjera należy : 

 Narzędzia fryzjerskie 

 Przybory i akcesoria 

 Aparaty fryzjerskie 

Narzędzia fryzjerskie to przedmioty do bezpośredniego wykonania usługi fryzjerskiej. 

Narzędzia służą do strzyżenia i układania włosów, nadają im kształt i formę. Narzędzia 

fryzjerskie mają bezpośredni kontakt z włosami i skórą. Wykonane są z wysokiej jakości 

materiałów odpornych na wysoką temperaturę oraz działanie środków chemicznych, są 

ergonomiczne i poręczne.  

Do podstawowych narzędzi fryzjerskich zaliczamy : 

 Nożyczki o zróżnicowanym kształcie i przeznaczeniu (klasyczne i degażówki)  

 Brzytwy i narzędzia brzytwopodobne (brzytwa, tempera, nóż chiński, pazury 

fryzjerskie) 

 Grzebienie o różnej budowie i przeznaczeniu 

 

Temat – Rodzaje, budowa i zastosowanie nożyc fryzjerskich. 

Nożyczki to podstawowe narzędzie fryzjera. Cechy nożyczek : 

 Umożliwiają precyzyjne strzyżenie 

 Są trwałe 

 Są odporne na czynniki zewnętrzne (na wysoką temp., środki do dezynfekcji) 

Nożyczki muszą być dostosowane do dłoni fryzjera ( nie należy ich pożyczać). Wykonane są 

ze stali szlachetnej (tytan). Tytan wiąże się z najmniejszym ryzykiem alergii. Precyzyjne ostrza 

pozostawiają równo ostrzyżone włosy co zabezpiecza je przed rozdwajaniem i umożliwia 

pracę różnymi technikami. 

Zastosowanie nożyczek : 

 Skracanie długości włosów 

 Nadawanie pożądanej formy włosom 

 Stworzenie tekstury na powierzchni włosów 

 Regulowanie objętości włosów (masy) 

 Dbanie o stan włosów 



Nożyczki występują w kilku rozmiarach. Najróżniejsze systemy śrub precyzyjnie łączą ostrza, 

troszczą się o jak najmniejsze tarcie i dobre napięcie [pomiędzy ostrzami nożyczek. Rozmiar 

nożyczek podaje się w angielskich calach. 

1 cal to 2,54 cm 

Cale 4,5” 5” 5,5” 6” 6,5” 

centymetry 11,4 12,7 14,0 15,2 16,5 
Wybór odpowiedniego rozmiaru zależy od dłoni i palców fryzjera – nożyczki trzeba 

dopasować.  

Nożyczki fryzjerskie dostępne są w różnych wielkościach. W praktyce najczęściej używa się 

nożyczek o rozmiarze 5–6 cali, to jest około 12,7–15,24 cm. Przy wy-borze nożyczek należy 

kierować się przede wszystkim wielkością ręki użytkownika, a potem ich przeznaczeniem. 

Nożyczki fryzjerskie nie powinny być dłuższe niż wyciągnięta dłoń osoby mającej się nimi 

posługiwać. Małe nożyczki fryzjerskie nadają się szczególnie do strzyżenia z ręki i do 

wykonywania konturów, przede wszystkim w okolicach ucha. Również przy strzyżeniu 

ślizgiem małe nożyczki lepiej leżą w dłoni. Duże nożyczki fryzjerskie nadają się przede 

wszystkim do strzyżenia nad grzebieniem i nad palcami oraz do strzyżenia przejść. 

Zbudowane są z ostrza, ramienia, uchwytów oraz złączki – nakrętki. Ostrza nożyczek mogą 

mieć różną budowę: mikro ząbkowanie albo ząbkowane, miękki szlif lub wklęsły przekrój 

poprzeczny i specjalny profil, mogą być wyposażone w system auto oczyszczania. Ramię 

powinno być dobrane do wielkości i kształtu nożyczek – zakończone uchwytem 

pierścieniowym umożliwia dobre utrzymanie nożyczek w czasie strzyżenia. Do regulacji 

ewentualnych luzów czy docisku służy nakrętka (śruba łącząca). 

Nożyczki składają się z : 

 Ostrzy 

 Szlifu 

 Ramion 

 Uchwytów pierścieniowych 

 Śruby do regulacji 

 Podpórki 

 



 
 

Ostrza i szlif – decydują o stosowanych technikach pracy oraz o efektach. Ostrza 

uzębione umożliwiają bardzo precyzyjne cięcie, ale nie nadają się do cięcia 

przerzedzającego zbyt gęste włosy i do stosowania w technice strzyżenia zwanej 

cięciem ślizgowym powierzchni włosów opadających naturalnie, bez unoszenia 

kosmyków  ręką.  Ostrza nieuzębione tną bardziej miękko, można je stosować we 

wszystkich technikach strzyżenia 

Ramiona – odpowiadają za komfort pracy. 

Uchwyty pierścieniowe kciuka – decydują o właściwym utrzymaniu nożyczek podczas 

strzyżenia. 

Bufor (amortyzator) – daje większą pewność w prowadzeniu nożyczek i dobrą 

ergonomię. 

 

Kąt jaki tworzą ostrza nożyczek decyduje o sile strzyżenia : 

 Mniejszy kąt to większa siła 

 Większy kąt to mniejsza siła 

Zakończenia ostrzy nożyczek mogą mieć różny kształt, rozróżniamy : 

 Zaokrąglone zakończenia ostrzy, które zmniejszają niebezpieczeństwo zranienia 

 Kuliste zakończenia ostrzy, w ich przypadku ryzyko zranienia jest jeszcze mniejsze 

Płaszczyzny tnące nożyczek do strzyżenia mogą być : 

 Drobno uzębione, umożliwiają cięcie, nie nadają się do zbyt gęstych włosów i do 

cięcia ślizgowego. 

 Wypolerowane na gładko, ostrza są nieuzębione , tną bardzo miękko, nadają się do 

wszystkich technik strzyżenia 



Jedno lub dwustronnie karbowanie ostrzy nożyczek ma za zadanie zapobieganie temu, aby 

podczas zamykania ostrzy, włosy nie były przesuwane w kierunku wierzchołków nożyczek. 

Natomiast do technik strzyżenia ślizgowego potrzebne są gładkie płaszczyzny tnące. 

Prawidłowy uchwyt nożyczek. 

 Nożyczki fryzjerskie mogą mieć różne formy. Najczęściej spotykane to: 

•     klasyczna, 

•     chiro, 

•     ergonomiczna, 

•     offsetowa. 

Forma klasyczna (nożyce klasyczne) Ramiona i płaszczyzny tnące mają taką samą budowę. Są 

to nożyczki wszech-stronnego zastosowania. 

Forma chiro - nazwa „forma chiro” wywodzi się od podobnych w wyglądzie instrumentów 

chirurgicz-nych. Oczka są tutaj usytuowane na zewnątrz ramion. Jednocześnie odległość 

śruby od oczek jest większa niż ostrza. Dzięki temu uzyskujemy silniejszy efekt działania 

dźwigni, co pozwala na użycie mniejszej siły podczas strzyżenia. Jednocześnie odciążona 

zostaje muskulatura kciuka, ponieważ punkty zamknięcia są szeroko rozstawione. 

 

Forma ergonomiczna - Nożyczki o ergonomicznym kształcie uwzględniają naturalne 

ustawienie i ruch dłoni.  Oczko  na  kciuk  jest  przesunięte  do  przodu,  co  po  pierwsze  



umożliwia  przyjemne trzymanie nożyczek w dłoni i posługiwanie się nimi, a po drugie po-

zwala  uniknąć  permanentnego  przekręcania  nadgarstka  podczas  strzyżenia.  Jednocześnie 

na ramieniu palca serdecznego znajduje się niewielkie wzniesienie do prowadzenia palca 

środkowego i wskazującego. Dzięki temu można pro-wadzić dłoń znacznie spokojniej. 

 

Forma offsetowa - Angielskie słowo „offset” oznacza przesunięcie. W przypadku nożyczek 

takiego określenia używamy do form, których ramię po stronie kciuka jest krótsze o jedno 

oczko od drugiego ramienia. W ten sposób droga kciuka zostaje jeszcze dodatkowo 

skrócona, a ruch cięcia staje się jeszcze szybszy. Jednocześnie dłoń jest bardziej odprężona 

niż w przypadku formy ergonomicznej. 

 

 

 



Temat – Degażówki.  

Degażówki są wykorzystywane do efilacji (cieniowania, modelowania) włosów. Aby 

optycznie zwiększyć objętość włosów degażujemy włosy na końcach, natomiast by 

zmniejszyć objętość włosów (włosy gęste, grube) degażujemy przy nasadzie. Nożyce służące 

do efilacji , cieniowania mają uzębione obydwa ostrza. Nożyce do modelowania fryzury mają 

uzębione tylko jedno ostrze. Ząbki na końcach są karbowane co ma zapobiec wyślizgiwaniu 

się włosów. Ząbkowana budowa ostrza powoduje, że obcinana jest tylko część uchwyconego 

kosmyka (kosmyk zostaje wystopniowany). Nożyce efilacyjne mają dwustronne uzębienie 

płaszczyzny tnącej. Usuwają około 30% chwyconych włosów, nadają się do wycinania 

włosów podpierających , albo do przerzedzania włosów szczególnie gęstych (używamy na 

sucho). Nożyczki modelujące – przejściowe, mają jednostronne uzębienie, wycinają około 

50% uchwyconych włosów. Wykorzystuje się je do cięcia przejść, w okolicy konturu. Nożyczki 

punktujące mają płaszczyzny tnące z szerokimi i szeroko rozstawionymi ostrzami, które 

wycinają wyraźnie widoczne wystrzępienia. Odpowiednie są do włosów grubych i gęstych 

(nadają lekkość i strzępią krawędzie), stosuje się je do zaznaczania efektów strukturalnych 

we fryzurze, np.: końcówek włosów w celu złagodzenia linii grzywki. 

Nożyczki dwustronne i jednostronne. 

 

 

 

 

Nożyczki punktujące. 

 

 



Temat – Brzytwa i narzędzia brzytwopodobne. 

  

Brzytwa 

Brzytwa to najstarsze narzędzie do strzyżenia. W starożytnym Egipcie służyła do golenia 

głowy. Później stosowano ją do golenia zarostu męskiego oraz podgalania konturów przy 

strzyżeniu. Do strzyżenia włosów została użyta po raz pierwszy w 1945r. (angielski fryzjer 

George Hardy). Ze względu na bhp klasyczna brzytwa jest zastępowana przez narzędzia 

brzytwopodobne.   

Zastosowanie brzytwy : 

 Wygalanie konturów porostu 

 Warstwowe cieniowanie włosów ,,na pióro” 

 Efilacja włosów. 

 

Brzytwa składa się z części tnącej – brzeszczotu, i ruchomej części chwytnej – ramienia 

(okładki). Brzytwą zmniejsza się objętość włosów, wygala kontury porostu i zarostu oraz 

koryguje kontur fryzury. Podczas strzyżenia brzytwą ważny jest właściwy uchwyt i 

umiejętności w operowaniu narzędziem. Brzytwa ma ostrze niewymienne. Ostrze może być 

szersze i bardziej wszechstronne (trudniej nim utrzymać kąt pracy 20–30O) lub cieńsze do 

precyzyjnego golenia zarostu. Dla osób początkujących najbezpieczniejsze jest zaokrąglone 

czoło ostrza. Względy bezpieczeństwa i higieny powodują, że w większości salonów 

fryzjerskich brzytwę zastąpiono przez narzędzia brzytwopodobne, jak sifter (typ brzytwy z 

wymiennymi ostrzami), nóż chiński czy temperę. Sifter służy do golenia zarostu i strzyżenia 

włosów. Ma wymienne ostrza, ostrą krawędź lub ząbkowane nasadki w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa fryzjera oraz ochrony strzyżonych włosów. 

Sifter 

 

 Brzytwa 

 

 



 

Narzędzia brzytwopodobne. 

Narzędzia brzytwopodobne przypominają klasyczną brzytwę, z tą różnicą, że ostrze zostało 

zamienione na wkłady żyletkowe . Do narzędzi brzytwopodobnych zaliczamy : 

 Nóż chiński 

 Tempera 

 Pazury fryzjerskie 

Tempera – jest najczęściej używanym narzędziem do cieniowania włosów. Tempera ma 

wymienne dwustronne ostrze . Występują dwa rodzaje temper : 

 Tempera do modelowania 

Tylko jedno z ostrzy jest uzębione, zęby nie mają funkcji tnącej i wystają ponad właściwe 

ostrze, korygując jego pracę. Nieuzębione ostrze tnie jak brzytwa, daje mniejszą możliwość 

cieniowania, uzębione ostrze używane jest do modelowania silniej wycieniowanej partii 

uczesania. 

 Tempera do efilacji (cieniowania) 

Obydwa ostrza są uzębione, włosy strzyżemy prowadząc ostrze drobnymi ruchami od góry 

kosmyka w kierunku jego końca. 

 

Tempera 

 

 

 

Nóż chiński – wyglądem przypomina temperę, ale ma jednak mniejsze ostrze i nieruchome 

ramię. Klasyczny nóż chiński ma ostrze gładkie, ale niektóre modele są zaopatrzone w 

specjalne ząbkowane nasadki, które zwiększają bezpieczeństwo strzyżenia. Technika 

strzyżenia nożem chińskim nieco przypomina strzyżenie brzytwą; ostrze jest mniejsze, 

osłonięte, z nieruchomym ramieniem; stosuje się go do cieniowania włosów, w strzyżeniu 

warstwowym i efilacji. 

 



Nóż chiński 

Pazury fryzjerskie – wyglądem przypominają pazury drapieżnika, jednakże efekty strzyżenia 

są bardzo delikatne. Pazury usuwają tylko nieznaczną ilość włosów z wierzchniej warstwy , 

umożliwiają wybór kierunku strzyżenia , który jest uzależniony od ustawienia dłoni fryzjera. 

Nie nadają się do zbyt głębokiego strzyżenia, wymagają precyzji i lekkich płynnych ruchów. 

Są używane do tworzenia efektów końcowych. 

https://www.facebook.com/vixdotcom/videos/2084563245107206 

 

Pazury fryzjerskie. 

 

https://www.facebook.com/vixdotcom/videos/2084563245107206


 

 

Temat – Grzebienie. 

Grzebień to podstawowe narzędzie i symbol pracy fryzjera. Wykorzystywany jest w każdym 

zabiegu fryzjerskim. Są wykonywane z kauczuku, silikonów, tworzyw sztucznych lub włókna 

węglowego. Grzebienie powinny być elastyczne i mieć gładką, wypolerowaną powierzchnię. 

Grzebienie mają różną wielkość, kształt i przeznaczenie. Charakteryzują się wysoką jakością 

materiałów i wykonania. Powinny być lekkie, elastyczne (ale nie giętkie!), odporne na 

uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne (na preparaty fryzjerskie i środki do 

dezynfekcji). 

Rodzaje grzebieni. 



 

 

 grzebień do rozczesywania włosów – powinien mieć stosunkowo szeroko 

rozstawione zęby i dużą wytrzymałość; 

 grzebień używany podczas strzyżenia – powinien pozwalać na wykonywanie 

cieniowania, może być wyprodukowany z zębami grubości: 1/20 mm, 1/10 mm, 1/5 

mm, 1 mm i 3 mm; 

 szpikulec – z plastikowym czy metalowym trzonkiem – przeznaczony do dzielenia 

włosów przy ondulacji i koloryzacji, używany do wyczesywania i układania włosów; 

 grzebień do wyczesywania fal – ma specyficznie wygięty kształt; 



 grzebienie do tapirowania z widelcem. 

Należy pamiętać, że po obsłużeniu każdego klienta grzebień musi być zdezynfekowany. 

Zasady stosowania grzebieni : 

• włosy rozczesuje się od końców i przesuwa narzędzie coraz wyżej ku nasadzie, 

• nie należy na siłę rozczesywać włosów, ponieważ uszkadza się ich łuski, 

• podczas zabiegu strzyżenia włosów grzebienia nie odkłada się na konsolę, 

• po wykonaniu każdej usługi grzebienie należy zdezynfekować i oczyścić, 

• co pewien czas należy sprawdzać stan grzebienia. Zużyte grzebienie wyrzuca się do 

specjalnego 

pojemnika. 

Niektóre grzebienie z tworzywa sztucznego mogą mieć ładunek elektrostatyczny, może to 

przeszkadzać w pracy, dlatego należy ich unikać i stosować grzebienie ,,antystatyczne”. 

 

Temat – Szczotki do włosów. 

 

Szczotki powinny być wygodne, wytrzymałe, odporne na działanie produktów do włosów i 

środków do dezynfekcji. Szczotki służą do szczotkowania i modelowania włosów. Wygładzają 

i pielęgnują włosy oraz nadają fryzurze kształt i objętość. O jakości i cechach użytkowych 

szczotki decydują poszczególne elementy jej budowy. Włosie szczotek może być naturalne, 

syntetyczne lub mieszane. Włosie naturalne (najczęściej z dzika) służy do użytku domowego 

do szczotkowania włosów, działa antystatycznie. Szczotki z igłami syntetycznymi z nylonu lub 

silikonu służą w salonie fryzjerskim do modelowania włosów. Zakończone kuleczkami igły są 

delikatne, idealne dla skóry wrażliwej. Włosie o zróżnicowanej długości ułatwia 

przeczesywanie włosów, również doczepianych. Korpus i uchwyt szczotki może być 

ceramiczny, aluminiowy lub z tworzywa sztucznego. Ze względu na kształt wyróżniamy: 

 Szczotki prostokątne wąskie, które służą do formowania upięć i koków oraz do 

tapirowania i wygładzania pasm włosów. Szerokie i płaskie służą do szczotkowania i 

wygładzania włosów półdługich oraz długich. 

 Szczotki półokrągłe stosuje się do suszenia i wstępnego modelowania włosów 

krótkich i półdługich. Odbijają włosy od nasady, nadają im kierunek, podkręcają 

końce włosów. 

 Szczotki okrągłe służą do modelowania włosów, można nimi wygładzić włosy, odbić 

od nasady, podkręcić końce, uformować fale czy loki. Średnicę szczotki należy wybrać 

do długości włosów (mała średnica- krótkie włosy, średni przekrój – półdługie, duża 

średnica – półdługie i długie) 



 Szczotki kwadratowe służą do prostowania i skręcania włosów oraz do wykonywania 

fal. 

 Szczotki trójkątne , do modelowania włosów krótkich. 

Funkcje szczotek : 

 Pielęgnacja włosów 

 Uporządkowanie włosów 

 Wygładzenie włosów 

 Nadawanie włosom kształtu i objętości 

Szczotka prostokątna 

 

Szczotka półokrągła 

 

Szczotka okrągła 

 



Inne szczotki 

 

Temat – Przybory fryzjerskie. 

 

Przybory fryzjerskie to przedmioty pomocnicze, które wspomagają wykorzystanie narzędzi w 

czasie wykonywania zabiegów fryzjerskich. Przybory ułatwiają pracę fryzjera zgodnie z 

zasadami ergonomicznymi oraz podnoszą komfort klienta podczas świadczenia usługi. 

Do przyborów fryzjerskich zaliczamy : 

  wsuwki i szpilki, 

 
 

 

 zapinki tzw. pykaczki 



 

 wałki do włosów – nadają włosom odpowiedni stopień skręcenia i puszystości. Są 

stosowane do ondulacji wodnej (wałki siatkowe) i ondulacji trwałej (z tworzyw 

sztucznych), 

 

 

 klamry i klipsy, 

 



 szczotki do włosów – używane do suszenia, modelowania włosów oraz czesania 

fryzur, mogą być wykonane z włosia naturalnego czy z tworzywa sztucznego, mogą 

mieć okrągły, półokrągły lub płaski kształt; 

 czepek do pasemek, 

 
 siatka na włosy, 

 
 zestaw do farbowania włosów, 

 
 klamry 

 
 pędzle do nakładania farby, 

 
 zestaw do balejażu, 



 
W standardach wyposażenia salonu fryzjerskiego wymienia się następujące przybory: 

- wałki do ondulacji, 

- szczotki – okrągłe, półokrągłe i płaskie, 

- nawijacze do trwałej ondulacji o różnej średnicy, 

- bibułki stosowane do nawijania włosów do trwałej, 

- podkładki pod gumki, 

- miseczki plastikowe do rozrabiania farby, 

- pędzelki do nakładania farby, 

- pędzelki do nakładania środków rozjaśniających, 

- rozpylacze do wody, 

- czepki, folia aluminiowa do pasemek, 

- grzebienie do baleyażu, 

- karkówka, 

- pojemniki na watę. 

 

Temat – Aparaty stosowane we fryzjerstwie. 

 

Aparat to urządzenie, którego źródłem energii jest prąd elektryczny. Aparaty proste mają 

tylko jedną funkcję działania (np. suszarki ręczne służą tylko do suszenia włosów). Aparaty 

złożone, sterowane przy pomocy komputera wbudowanego w urządzenie, mają wiele funkcji 

(np.: nawilżacze czy aparaty kompaktowe). Aparaty wykorzystywane są do: 

- diagnozowania włosów, 

- strzyżenia, 

- farbowania, 

- suszenia i modelowania, 

- pielęgnacji, 

- przedłużania i zagęszczania włosów, 

- sterylizacji. 

Aparaty do diagnozowania włosów – mają postać mikrokamery zbliżonej sposobem 

działania do mikroskopu, a obserwowany obraz widoczny jest na monitorze podłączonym do 



aparatu. Służy do kontroli stanu włosów i skóry klientki, dzięki wyraźnej kolorystyce, dobrej 

ostrości i dużym powiększeniom. Dzięki mikrokamerze można określić fazę wzrostu włosów, 

ich stan ogólny, grubość, a także stopień uszkodzenia powierzchni. 

Mikrokamera- aparat do diagnozy włosów. 

Aparaty stosowane w procesach strzyżenia – należą do nich: maszynka elektryczna i 

nożyczki termiczne. Maszynka służy do strzyżenia włosów, do strzyżenia konturów fryzury i 

wycinania wzorków oraz do miejscowego wycinania włosów. Profesjonalne maszynki mają 

ostrza ceramiczne, powlekane tytanem lub wykonane ze stali węglowej. Maszynki do 

strzyżenia są używane od XIX wieku, najpierw jako maszynki ręczne, a obecnie jako maszynki 

elektryczne. Są powszechnie stosowane w pracy fryzjera. Mogą być akumulatorowe i 

akumulatorowo – przewodowe. Mają różne wielkości, ergonomiczne kształty i wysoką 

sprawność pracy. Posiadają zakres cięcia od 0,1 do 3 mm, z możliwością regulacji przez 

dodatkowe nasadki. Dolna płytka noży spełnia rolę grzebienia, a górna nożyczek. 

Maszynka do strzyżenia 

Nożyczki termiczne –  do którego należą nożyczki, degażówki i brzytwa, wykorzystywane są 

podczas strzyżenia włosów, mają właściwości kondycjonujące. Wysoka temperatura ostrzy 

powoduje, że końcówka włosa w miejscu przecięcia zostaje zgrzana i nie ulega dalszej 

degeneracji. Zamykają łuski włosa, rozgrzewając się pod wpływem prądu. „Naprawiają” 

rozdwojone końcówki. Pozwalają na wykonanie strzyżeń różnymi technikami, a ich 

uniwersalna konstrukcja umożliwia zastosowanie temperatury, zależnie od rodzaju włosów. 

Specjalne czujniki gwarantują stałość temperatury, zabezpieczając przed przegrzaniem 

narzędzi. 



 

Aparaty stosowane w procesach chemicznych, pielęgnacyjnych i suszeniu włosów 

nazywane są urządzeniami wielofunkcyjnymi, a ich działanie opiera się na wykorzystaniu 

czterech podstawowych czynników: wysokiej temperatury, promieni podczerwonych, 

nadmuchu powietrza i pary wodnej. 

Promienniki – wykorzystuje się w nich technikę ogrzewania promieniami podczerwonymi. 

Nowoczesne aparaty z powyższej grupy nie tylko wytwarzają wysoką temperaturę, ale i są 

zaopatrzone w programy sterujące przebiegiem procesu diagnozowania włosów, 

wykonywania trwałej ondulacji, farbowania, rozjaśniania, suszenia i pielęgnacji włosów. 

Ogromną zaletą tych aparatów jest skrócenie czasu działania nawet do 50% przy 

równoczesnym uzyskaniu doskonałego efektu farbowania, optymalnego koloru i jego 

trwałość oraz intensywniejsze działanie środków pielęgnujących. Żeby urządzenie działało 

dobrze, głowa musi być umieszczona centralnie wewnątrz aparatu, wtedy promieniowanie 

cieplne emitowane jest z pól grzejnych umieszczonych z tyłu, nad głową i po obu stronach 

głowy. Oczywiście można ustawić tak promiennik, aby tylko określony obszar głowy został 

poddany działaniu promieni. Wśród promienników wyróżniamy kilka ich podstawowych 

rodzajów: 

- infrazon – podstawowa forma promiennika, 

 



Climazon – podczas trwałej ondulacji, na podstawie wprowadzonych do komputera takich 

danych jak: długość włosów, ich stan, pasemka, odkształcenie, i kod preparatów z danej 

grupy, spowoduje wybór odpowiedniego preparatu oraz ustala optymalny i możliwy do 

powtórzenia rezultat, 

 

HairMaster – pomaga w ustaleniu nakładania produktów w kolejności na określone partie 

włosów, ustala czas działania produktów rozjaśniających i decyduje o konieczności 

zastosowania lub nie, źródła ciepła. Ma funkcję regulacji i rozstawu bocznych pól grzejnych. 

 

Na promiennikach nie można kłaść ręczników oraz odzieży. Należy unikać kontaktu 

preparatów z grzejnikami. Nie można stosować aerozolu w pobliżu włączonego promiennika. 

 

Nawilżacze – stosowane są rzadziej, ich działanie polega na wytwarzaniu pary wodnej. 

Wykorzystuje się je jako aparaty wspomagające podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Wilgoć i 

temperatura wytworzone w aparacie zwiększają właściwości chłonne włosów, ułatwiają 

osadzanie się substancji pielęgnacyjnych we włosach. Stosując nowoczesne technologie, w 

nawilżaczach może być wytworzona tzw. sucha para, dzięki czemu nie ma efektu sauny. 

Stosowanie nawilżaczy umożliwia przygotowanie włosów do zabiegu i optymalizowanie 

działania środków fryzjerskich na skórę głowy i włosów. 



 

 

Temat – Aparaty do suszenia włosów. 

 

Suszarki ręczne pozwalają na końcowe suszenie i modelowanie włosów, wpływają na 

przyśpieszenie procesów chemicznych i kontrolę strzyżenia. Standardowe suszarki o mocy 

1000–2200 Wat, mają po 2–3 poziomy nawiewu ciepła, oraz 2–3 prędkości nawiewu. Poziom 

i prędkość nawiewu wykorzystywane są podczas tworzenia fryzury. Właściwe suszenie nie 

szkodzi włosom. Wysoki poziom temperatury i duża prędkość nawiewu powinna być 

wykorzystywana do: 

a) szybkiego wysuszenia włosów po ich umyciu, jeśli potem będzie stosowany preparat 

chemiczny nakładany na suche włosy (np.: farba), 



b) szybkiego wysuszenia partii włosów podczas strzyżenia w celu oceny i ewentualnego 

skorygowania podstawowych linii strzyżenia, 

c) podsuszenia włosów przed modelowaniem, 

d) silne utrwalenie kształtu fryzury podczas równoczesnego zastosowania lakieru w aerozolu. 

Wysoki poziom temperatury i niska prędkość suszenia – wykorzystywany w doraźnym 

ogrzaniu produktów chemicznych znajdujących się na włosach. Niski poziom temperatury i 

niska prędkość suszenia – pozwala na efektywniejsze modelowanie włosów. 

Suszarki mogą być zaopatrzone w różnego typu końcówki. Żeby podczas suszenia nie 

dochodziło do uszkodzeń włosów, należy końcówkę suszarki zawsze kierować do dołu, bo 

wtedy strumień powietrza będzie zamykał łuski włosa. Działanie takie wspomaga również 

zastosowanie strumienia zimnego powietrza. Wyjątek stanowi suszenie włosów po 

zabiegach trwałej ondulacji. 

Suszarki jonizujące – są suszarkami najnowszej generacji, mają właściwości kondycjonujące 

włosy. Powinny być stosowane do włosów przesuszonych, zniszczonych, po rozjaśnieniu. 

Zasada działania tych suszarek polega na tym, że naładowany ujemnie strumień powietrza 

suszarki wywołuje na powierzchni włosów efekt jonizacji polegający na rozbijaniu cząsteczek 

wody na maleńkie drobiny. Dzięki temu zostaje zredukowane elektryzowanie włosów, 

zamykają się łuski włosowe, włosy stają się nawilżone i bardziej elastyczne. 

Suszarka ręczna 

Suszarki hełmowe – są źródłem ciepła, skracają czas reakcji, zapewniają prawidłowy 

przebieg koloryzacji, trwałej ondulacji czy pielęgnacji. 

 



 

 

 

Temat – Aparaty do modelowania  oraz przedłużania i zagęszczania  

włosów. 

 

Aparaty stosowane podczas modelowania (zwane żelazkami) – są to wszystkie urządzenia, 

które służą do termicznego odkształcania powierzchni włosów. Aparaty te wykorzystywane 

są do kręcenia loków i fal, prostowania włosów i utrwalania na ich powierzchni 

zróżnicowanych wzorów i faktur. Powłoki grzejne tych aparatów wykonane są z wysoko 

gatunkowych metali, warstw ceramicznych lub teflonowych. Dzięki temu zabezpieczają 

przed oparzeniem, szybko i jednolicie nagrzewają się oraz powodują brak elektryzowania 

włosów. Do urządzeń stosowanych podczas modelowania należą: lokówki, falownice, 

prostownice, grzebienie parowe, gofrownice i karbownice. 

Lokówka 

Karbownica i prostownica 

 



Aparaty wykorzystywane do zagęszczania i przedłużania włosów – wykorzystuje się do tego 

celu aparaty, które emitują ciepło lub ultradźwięki w celu doczepiania pasemek do włosów 

klienta. 

Aparat do zagęszczania włosów. 

 

 

Temat – Bielizna fryzjerska. 

 

Bielizna fryzjerska jest to odzież ochronna, robocza. Zaliczamy do niej: fartuchy, podwłośniki, 

peleryny długie i krótkie – wielokrotnego lub jednorazowego użytku, przeznaczone do 

ochrony odzieży klienta i fryzjera przed zniszczeniem. 

Ze względów higienicznych dąży się do stosowania bielizny jednorazowego użytku. Jest to 

najbezpieczniejszy sposób uniknięcia zakażeń w zakładach fryzjerskich. Bielizna przeznaczona 

do obsługi klientów musi być świeża i czysta, przeznaczona tylko dla jednego klienta, 

wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i środki dezynfekcyjne. 

Szatnie dla pracowników powinny być wyposażone w odpowiednio oznakowane szafki, w 

których przechowywana będzie oddzielnie odzież robocza i własna. Brudną bieliznę oraz 

odzież roboczą składuje się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, w odpowiednio 

oznakowanych pojemnikach. Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej może odbywać się w 

przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a w sytuacji jego braku – poza zakładem. 

Ubranie robocze fryzjera . 

Najczęściej jest to fartuch lub marynarka. Uszyta z przewiewnego materiału, łatwego w 

utrzymaniu czystości . Ubranie robocze fryzjera powinno w jakiś sposób być powiązane z 

salonem np. kolorem, logo firmy preparatów na których pracuje fryzjer. Fryzjer powinien 

mieć również ubranie robocze na zmianę. Przepisy prawne zabraniają fryzjerowi świadczenia 

usług w prywatnej odzieży. 

Środki ochrony klienta. 

Do środków ochrony klienta zaliczamy : 



 ręczniki fryzjerskie, które powinny być użyte tylko raz, a potem oddane do prania 

(temp. 950C) 

 peleryny fryzjerskie tzw. peniuary (krótkie do modelowania, długie do strzyżenia) 

 

W nowoczesnych zakładach fryzjerskich najczęściej stosuje się jednorazową bieliznę 

fryzjerską, która zwiększa bezpieczeństwo i poziom wykonania usług. Na jednorazową 

bieliznę składa się : 

 ręczniki papierowe i wiskozowe 

 kołnierzyki papierowe stosowane do zabiegów chemicznych i do strzyżenia 

 pelerynki foliowe 

 fartuchy foliowe 

 rękawiczki ochronne 

 


