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Temat 1 - Dobór preparatów do farbowania włosów 

Dobór odpowiedniego preparatu do farbowania włosów jest uzależniony od oczekiwao 

klienta i stanu włosów. Dlatego przed przystąpieniem do koloryzacji przeprowadzamy 

konsultację z klientem aby ustalid jego oczekiwania, przeprowadzid diagnozę włosów i skóry 

głowy, określid kolor wyjściowy i docelowy. Dopiero na tej podstawie dobieramy odpowiedni 

preparat. 

1. Produkty krótkotrwale koloryzujące, maskary, lakiery koloryzujące itp. produkty 

zawierające gotowe barwniki nierozpuszczalne w wodnistych płynach, odkładające 

się na powierzchni włosa, są przeznaczone do koloryzacji doraźnej, wykonywanej na 

specjalne okazje (bale, pokazy, przedstawienia itp.) 

2. Koloryzacja tymczasowa to propozycja dla młodych dziewcząt, które dopiero 

zaczynają swoją przygodę z koloryzacją, obawiają się trwałego farbowania, często nie 

potrafią wyobrazid sobie zmiany wizerunku, chcą pobawid się kolorami. Dzięki niej 

można całkowicie zmienid odcieo, wprowadzid refleksy kolorystyczne lub wzmocnid 

naturalny kolor włosów. Zaletą preparatów do koloryzacji tymczasowej są lśniące 

kolory bez uszkodzenia włosów, większy połysk oraz łatwośd usunięcia ich z włosów 

(zmywają się po 4-5 myciach). Wadą jest natomiast to, że nie rozjaśniają włosów, nie 

można zatem przy ich użyciu osiągnąd kolorów jaśniejszych od koloru wyjściowego, 

nie pokrywają też siwych włosów. 

3. Koloryzacja półtrwała jest przeznaczona zarówno dla klientek młodych, które 

oczekują trwalszego efektu kolorystycznego, bez widocznych odrostów, jak i dla tych, 

które chcą zatuszowad pierwsze siwe włosy. 

4. Farby trwałe (permanentne), służą do zmiany koloru na dłuższy czas, są przeznaczone 

dla osób, które racjonalnie z różnych względów (np. praktycznych, zawodowych, 

niezadowolenia ze swojego dotychczasowego koloru itp.) wybierają taki sposób 

koloryzacji. Grupa docelowa trwałej koloryzacji to osoby, które w sposób widoczny i 

radykalny chcą zmienid kolor swoich włosów. Najczęściej korzystajz tej możliwości 

osoby, które sa przyzwyczajone do systematycznego odwiedzania salonu, wiedzą jaki 

kolor włosów podoba im się najbardziej, chcą jak najdłużej utrzymad efekt 

kolorystyczny lub pokryd siwe włosy. 



5. Farby roślinne są zalecane dla tych, którzy świadomie chcą zrezygnowad  

z syntetycznych farb organicznych, a także uczulonych na sztuczne barwniki lub 

którykolwiek ze składników farb utleniających. Zaletą stosowania tych preparatów 

jest całkowita naturalnośd (farby roślinne to sproszkowane części roślin). Alergie na 

preparaty roślinne zdarzają się bardzo rzadko, a garbniki zawarte w tych farbach 

działają ściągająco na włosy, co zwiększa ich połysk. Wadą jest niejednolity efekt 

kolorystyczny, uzależniony od koloru wyjściowego, który u każdej kobiety wygląda 

inaczej. Dużym problemem jest ograniczona liczba odcieni oraz słaba siła krycia 

siwych włosów. 

6. Odsiwiacze – obecnie to produkty do koloryzacji, przeznaczone w większości dla 

mężczyzn chcących stopniowo dyskretnie zatuszowad siwiznę, bez drastycznych 

zmian. Środki te rzadko są polecane przez profesjonalistów ze względu na 

kłopotliwośd aplikacji. Należy nakładad je codziennie, aż do momentu uzyskania 

pożądanego odcienia, co trwa około 15-20 dni. Po tym okresie, dla podtrzymania 

uzyskanego efektu, powinniśmy stosowad środek 1-2 razy w tygodniu. Wadą tych 

produktów jest nienaturalny, matowy i metaliczny wygląd włosów. 
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Temat 2 - Charakterystyka i zastosowanie emulsji utleniających w zabiegach               

farbowania włosów. 

Emulsje utleniające (oksydant, aktywator, utleniacz) jest najczęściej stosowanym związkiem, 

który dostarcza aktywnego tlenu potrzebnego do odbarwiania pigmentu i tworzenia nowych 

sztucznych cząsteczek w procesie farbowania włosów. Jest on niezwykle aktywny i łatwo 

wiąże się z innymi substancjami powodując reakcje chemiczną utleniania. Nadtlenek wodoru 

jest najważniejszym składnikiem procesu farbowania włosów i powoduje: 

- otwarcie łusek włosa, 

- utlenienie (rozjaśnienie) cząsteczek naturalnego barwnika, 

- łatwiejsze przeniknięcie do wnętrza włosa sztucznych pigmentów (podstawników barwnika) 

- penetracja i umiejscowienie się wewnątrz włosa nowych barwników, które w począdkowej 

fazie koloryzacji mają bardzo małe rozmiary, 

- utworzenie sztucznych pigmentów, które mają określony poziom i odcieo. 

Stężenie aktywatora wacha się od 1,5% do 12%. Środki półtrwale koloryzujące przyrządzamy 

najczęściej z aktywatorami o niższym stężeniu (1,5%, 1,9%,3%) ponieważ ich zadaniem jest 

tylko utworzenie pigmentów, które doraźnie zmienią spektrum kolorystyczne włosów lub 

nieco je przyciemnią. Stężenia od 3% do 12% wykorzystywane są w produktach do trwałej 

koloryzacji. 

- 3% - 6% aktywator znajduje zastosowanie w preparatach do farbowania ton w ton lub na 

kolory ciemniejsze 



- do farbowania włosów o 1 – 2 poziomy jaśniejszych od koloru wyjściowego stosujemy 

oksydanty o stężeniu 6% 

- aby pojaśnid włosy o 3 -4 poziomy, stosujemy oksydant o stężeniu 9% 

- rozjaśnianie włosów farbą rozjaśniającą o 4 – 5 poziomów wymaga oksydantu o stężeniu 

12% 

Stężenia emulsji utleniającej Zastosowanie w koloryzacji 

Aktywator vol 10 – 3% Ton w ton i na kolory ciemniejsze 

Aktywator vol 20 – 6% 1-2 poziomy jaśniejsze 

Aktywator vol 30 – 9% 2-3 poziomy jaśniejsze 

Aktywator vol 40 – 12% 3-4 poziomy jaśniejsze 
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