
Temat: Środki ochrony stosowane przy zabiegu farbowania. 

1. Do środków ochrony osobistej fryzjera zaliczamy: 

- rękawiczki foliowe, lateksowe, winylowe lub nitrylowe chronią przed zabrudzeniem i 

możliwością wystąpienia alergii, 

- fartuch foliowy 

- okulary ochronne zabezpieczają oczy przed oparami preparatów barwiących. 

        2. Środki ochrony klienta: 

             - ręcznik (frotowy, wiskozowy lub papierowy) zakładany na ramiona 

            - pelerynka foliowa 

            - krem ochronny lub wazelina do zabezpieczenia konturu porost. 

              

Temat: Etapy farbowania włosów. 

1. Czynności wstępne poprzedzające farbowanie: 

  konsultacja z klientem w tym próba uczuleniowa, wybór koloru i odcienia docelowego, 

  diagnoza włosów i skóry głowy, 

 ustalenie receptury, 

 dobranie technik pracy, przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu – wyposażenie w 

niezbędne zestawy narzędzi, przyborów, aparatów, preparatów i bielizny fryzjerskiej, 

 przygotowanie klienta do zabiegu – zabezpieczenie skóry na konturach porostu i odzieży 

klienta, 

 przygotowanie włosów do farbowania – wykonanie zabiegów wstępnych przed farbowaniem 

właściwym, 

  podział na sekcje. 

2. farbowanie właściwe: 

 przygotowanie preparatu barwiącego, zmieszanie komponentów, 

 nałożenie preparatu na włosy, 

  ustalenie czasu działania farby, 

 kontrola procesu farbowania, 

 równomierne wmasowanie mieszanki farbującej we włosy (malaksacja) i przemasowanie                 

mieszanki farbującej na włosach po uprzednim delikatnym zwilżeniu (spryskaniu) wodą 

(emulgacja) 

 Spłukanie farby z włosów. 

3. Zabiegi pielęgnacyjne po wykonaniu farbowania włosów 

 dwukrotne mycie szamponem neutralizującym, 

 usunięcie zabrudzeo ze skóry w okolicy konturu porostu 

 odsączenie nadmiaru wody z włosów, 

 rozprowadzenie na włosach odżywki neutralizującej 

 spłukanie odżywki, 

 odsączenie nadmiaru wody z włosów 

 rozczesanie włosów 

4. ewentualna korekta koloru – wykonujemy ją tylko w przypadku, gdy efekt koocowy 

farbowania jest niezadawalający 



 sprawdzenie efektów farbowania – określenie błędów, 

 wybór właściwego preparatu – szamponu lub tonera, 

 przygotowanie preparatu, 

 korygowanie błędów, 

 określenie czasu działania preparatu, 

 zabiegi koocowe 

 

  Temat:  Czynności wstępne przed przystąpieniem do farbowania włosów. 

 
1. Wyrównanie struktury włosów jest to zabieg wstępny wykonywany na włosach o nadmiernej 

chłonności spowodowanej uszkodzeniami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Polega 

na aplikacji preparatów, których składniki aktywne wbudowują się w łaocuchy keratynowe, 

wyrównują i wygładzają warstwy włosa. 
2.  Pigmentacja ma na celu wprowadzenie brakujących barwników do włosów. Wykonuje się ją 

na pasmach siwych włosów lub na włosach rozjaśnianych, jeżeli mają byd barwione na 

odcienie ciemniejsze od wyjściowego o 2 tony i więcej. Do zabiegu stosuje się farby o 

odcieniu naturalnym na poziomie koloru docelowego. Farbę miesza się z wodą i 

równomiernie rozprowadza na suchych włosach. Zwarta konsystencja mieszaniny 

pigmentującej zapobiega spływaniu jej z włosów. Barwniki w niej zawarte wbudowują się w 

puste przestrzenie we włosach siwych lub rozjaśnionych – wyrównują wyjściowy kolor 

włosów i ich chłonnośd. Na tak przygotowane włosy nakłada się farbę o żądanym odcieniu. 

Mieszaniny pigmentującej nie spłukuje się z włosów!  
3. Podkład rozjaśniający jest to zabieg rozjaśniania wstępnego wykonywany w celu 

przygotowania włosów naturalnych do farbowania na kolory jaśniejsze od wyjściowego o 

więcej niż 4 tony.  
4. Dekoloryzację/ odbarwianie włosów wykonuje się w celu usunięcia sztucznych barwników z 

włosów wcześniej farbowanych, które uniemożliwiają koloryzację na żądany kolor. Zabieg 

wykonuje się, gdy kolor docelowy jest jaśniejszy od wyjściowego o więcej niż 4 tony. 
5. Kąpiel rozjaśniającą wykonujemy w przypadku niezgodności refleksów kolory wyjściowego i 

docelowego. Na przykład: baza naturalna jest na poziomie 6, kolor na długości i koocach na 

tym samym poziomie jest 6,52, a włosy chcemy ufarbowad na wybrany kolor – 6,64. Musimy 

usunąd odcieo mahoniowy z refleksem opalizującym, żeby uzyskad odcieo czerwono-

miedziany. O wyborze zabiegu wstępnego decyduje też stan włosów poddawanych 

koloryzacji. 

 

  Temat:  Organizacja stanowiska pracy przed zabiegiem farbowania. 

 
Przed przystąpieniem do koloryzacji włosów należy przygotowad sprzęt fryzjerski i preparaty 

niezbędne do wykonania usługi. Koloryzację wykonuje się na dwóch stanowiskach: w myjni i przy 

konsoli fryzjerskiej. Na stanowisku do mycia włosów gromadzi się ręczniki, szampon, środek 

ochronny, odżywkę do włosów po koloryzacji. Na konsoli fryzjerskiej należy natomiast zgromadzid:  

• narzędzia i przybory: grzebieo – do rozczesywania włosów i grzebieo ze szpikulcem z tworzywa 

sztucznego, klamry, wagę do odważania i cylinder (menzurkę) ze skalą do odmierzania ilości 



składników, miseczki lub aplikator do łączenia składników, pędzelki do nakładania produktu na włosy, 

papierki (folię), spryskiwacz do zwilżania włosów, minutnik,  

• preparaty fryzjerskie: farby, oksydanty, preparaty do zabiegów wstępnych (rozjaśniacz, 

dekoloryzator, preparat do pigmentacji),  

• bieliznę zabiegową: ręczniki, serwetki papierowe, pelerynę foliową,  

• bieliznę ochronną: fartuch (zapaskę), rękawiczki lateksowe lub foliowe.  

Uwaga! jeżeli preparat wyschnie na włosach, proces rozjaśniania, farbowania ustaje.  

Poza wymienionym sprzętem i preparatami na stanowisku pracy powinna znaleźd się karta diagnozy 

 i paleta kolorów farb fryzjerskich. 

 

  Temat:  Zabiegi wstępne wykonywane przed farbowaniem włosów. 
 

Wyrównanie struktury włosów jest to zabieg wstępny wykonywany na włosach o nadmiernej 

chłonności spowodowanej uszkodzeniami mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Polega na 

aplikacji preparatów, których składniki aktywne wbudowują się w łaocuchy keratynowe, wyrównują 

 i wygładzają warstwy włosa.  

Pigmentacja ma na celu wprowadzenie brakujących barwników do włosów. Wykonuje się ją na 

pasmach siwych włosów lub na włosach rozjaśnianych, jeżeli mają byd barwione na odcienie 

ciemniejsze od wyjściowego o 2 tony i więcej. Do zabiegu stosuje się farby o odcieniu naturalnym na 

poziomie koloru docelowego. Farbę miesza się z wodą i równomiernie rozprowadza na suchych 

włosach. Zwarta konsystencja mieszaniny pigmentującej zapobiega spływaniu jej z włosów. Barwniki 

w niej zawarte wbudowują się w puste przestrzenie we włosach siwych lub rozjaśnionych – 

wyrównują wyjściowy kolor włosów i ich chłonnośd. Na tak przygotowane włosy nakłada się farbę o 

żądanym odcieniu. Mieszaniny pigmentującej nie spłukuje się z włosów! Gotowy produkt do 

pigmentacji (np. System Pre-Pigmentation) miesza się z wodą w stosunku 1:2. Dobre efekty daje 

zastosowanie tego preparatu po wcześniejszym wyrównaniu struktury włosów specjalistycznym 

preparatem przeznaczonym do tego celu. Zawiera on substancje pielęgnujące wyrównujące strukturę 

włosów zniszczonych, suchych i porowatych. Wpływa na równomierne rozprowadzenie barwników 

na włosach podczas koloryzacji.  

Podkład rozjaśniający jest to zabieg rozjaśniania wstępnego wykonywany w celu przygotowania 

włosów naturalnych do farbowania na kolory jaśniejsze od wyjściowego o więcej niż 4 tony. 

Dekoloryzację/ odbarwianie włosów wykonuje się w celu usunięcia sztucznych barwników z włosów 

wcześniej farbowanych, które uniemożliwiają koloryzację na żądany kolor. Zabieg wykonuje się, gdy 

kolor docelowy jest jaśniejszy od wyjściowego o więcej niż 4 tony.  

Kąpiel rozjaśniającą wykonujemy w przypadku niezgodności refleksów kolory wyjściowego i 

docelowego. Na przykład: baza naturalna jest na poziomie 6, kolor na długości i koocach na tym 

samym poziomie jest 6,52, a włosy chcemy ufarbowad na wybrany kolor – 6,64. Musimy usunąd 

odcieo mahoniowy z refleksem opalizującym, żeby uzyskad odcieo czerwono-miedziany. O wyborze 

zabiegu wstępnego decyduje też stan włosów poddawanych koloryzacji. 

 

 

Temat: Przygotowanie preparatów barwiących oraz schemat nakładania 

mieszanki farbującej. 

 



Zasady przygotowania mieszanki farbującej; 

1. Podstawy barwnika i aktywatora powinny byd tej samej firmy. 

2. Farbę należy zawsze przyrządzad zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując 

odpowiednie proporcje. 

3. Stężenie oksydantu dobieramy zależnie od typu farbowania. 

4. Jeżeli mieszanka składa się z dwóch lub więcej kolorów farb, należy w miseczce 

najpierw połączyd farby, a następnie dodad oksydant. 

5. Jeżeni mieszanka składa się z kilku kolorów, wszystkie farby muszą byd z tej samej 

firmy. Tylko wtedy można dokładnie przewidzied efekt koocowy farbowania. 

6. Do farbowania włosów siwych do preparatu o kolorze docelowym należy dodad kolor 

naturalny z tego poziomu. Trzeba brad pod uwagę procentowy udział włosów siwych 

np. przy włosach z siwizną przekraczającą  70% dodad nawet 50% koloru naturalnego. 

7. W celu wzmocnienia intensywności danego koloru preparat barwiący należy 

przygotowad z odpowiednim supermixem, mixtonem (gotowym wzmacniaczem 

koloru, służącym jako dodatek do farb) lub korektorem koloru (maxymalnie 25% 

wybranego produktu do 100% objętości farby). Korektor koloru lub mixton należy 

dobierad w następujący sposób 

- niebieski do wzmacniania odcieni popielatych, 

- żółty do odcieni złotych, 

- czerwony do odcieni mahoniowych – miedzianych, 

- fioletowy do odcieni fioletowych 

8.  W celu zmatowienia danego koloru farby należy do mieszaniny barwiącej dodad 

korektora o odcieniu przeciwstawnym w kole barw, np. do farby o złotym spektrum 

dodad korektora fioletowego. 

9. Preparaty farbujące powinno się przygotowywad bezpośrednio przed farbowaniem. 

Gotową mieszankę należy nanieśd na włosy w ciągu 10 minut od jej przygotowania, w 

przeciwnym razie podstawniki barwnika zaczną się utleniad w miseczce lub 

dozowniku. 

 

 

Temat: Czas i kontrola zabiegu farbowania włosów. Emulgacja i malaksacja. 

 

Papkę farbującą należy nałożyd w jak najkrótszym czasie. Optymalny czas to około 10 minut. 

Czas przebiegu reakcji powinien byd dobrany do rodzaju włosów, ale nie powinien byd 

krótszy niż minimalny zalecany przez producenta. Dowolne skracanie minimalnego czasu 

przebiegu reakcji sprawi, że nie wszystkie substancje, z których tworzą się czosteczki 

barwnika, zostaną w pełni wywołane we włosach, co w efekcie doprowadzi do otrzymania 

odcienia innego niż w palecie. Zaleca się aby na włosach uwrażliwionych, cienkich i 

delikatnych czas działania mieszanki był nie dłuższy niż minimalny wyznaczony przez 

producenta. Dłuższy może doprowadzid do postania zbyt ciemnych odcieni. Na włosach 



grubych natomiast aby uniknąd zbyt jasnego odcienia należy wydłużyd czas minimalny 

wyznaczony przez producenta. 

 

Czas działania farby jest różny waha się w granicach od 30 – 50 minut bez dodatkowego 

źródła ciepła  i skraca się o połowę z dodatkowym ciepłem, w zależności od firmy i rodzaju 

producenta. 

 

Emulgacja polega na delikatnym zwilżeniu włosów i dokładnym zmasowaniu farby na włosach. 

Dzięki temu uzyskuje się równomierny kolor i łatwiej zmyd preparat z włosów. 

 

Malaksacja polega na delikatnym wmasowaniu farby we włosy przy wykonaniu koloryzacji globalnej 

celem równomiernego rozprowadzenia mieszanki barwiącej  na włosach. 

 

 

Temat: Wpływ właściwości włosów na zabieg farbowania oraz błędy  

i przeciwwskazania zabiegu farbowania włosów  
 

Niektóre właściwości włosów mają znaczący wpływ na efekt farbowania. Znajomośd tego 

oddziaływania pomoże prawidłowo zaplanowad i wykonad zabieg farbowania włosów. Zdolnośd 

pęcznienia włosów oraz ich chłonnośd pozwala na dostanie się do wnętrza włosa substancji czynnych. 

Zdolnośd pęcznienia i penetracji do wnętrza włosa, jak również czas, w jakim przebiega zabieg 

farbowania zależą tu od stężenia oksydantu. Należy jednak pamiętad, że wzrost stężenia może 

uszkadzad strukturę włosa. Struktura włosa to kolejna jego cecha, podobnie, jak grubośd, która ma 

wpływ na to, jaki odcieo farby zastosuje się podczas farbowania i jakie stężenie oksydantu. Przy 

włosach twardych (siwe, szkliste) proces farbowania jest trudny, a odcienie wychodzą jaskrawe 

 i intensywne. Zabieg wymaga zastosowania mocniejszego oksydantu i nieznacznego złagodzenia 

koloru życzeniowego dodaniem do mieszaniny farbującej odcienia naturalnego. Przy włosach grubych 

i mocnych o zwartej strukturze odcienie farby powinny byd zgodne z kolorem oczekiwanym,  

a stężenie oksydantu większe. Przy włosach o strukturze porowatej i cieoszych kolor farby powinien 

byd o ton jaśniejszy, a stężenie oksydantu mniejsze, ponieważ włosy o uszkodzonej strukturze szybko 

wchłaniają emulsję farbującą, a znajdujące się w niej barwniki mocno deponują we włosie. Uzyskane 

barwy są nieco ciemniejsze od oczekiwanej. 



 
Barwa włosów jest kolejnym czynnikiem, który wywiera wpływ na wybór produktu do zabiegu 

farbowania. Zależnie od barwy wyjściowej, czyli tej, którą posiadają włosy przed zabiegiem, dobiera 

się odpowiednią recepturę emulsji farbującej. Poziom, ton koloru i jego refleksy warunkują efekt 

koocowy.  

Błędy i przeciwwskazania W procesie farbowania można popełnid szereg błędów, najczęściej 

związanych z nieprawidłowym odcieniem włosów lub nierówno rozłożonym kolorem, tzw. plamami. 

Błędy powstają na skutek: 

 1) nieprawidłowo przeprowadzonej diagnozy włosów i analizy, 

 2) źle dobranego koloru w stosunku do barwy wyjściowej, 

3) dobrania oksydantu o zbyt słabym lub zbyt mocnym stężeniu w stosunku do włosów, 4) zbyt 

krótkiego czasu trzymania na włosach emulsji farbującej, 5) nieprzestrzegania zasad pracy z 

produktem zawartych w instrukcji producenta. Niepożądane efekty kolorystyczne można niwelowad 

przy pomocy określonych zabiegów. Możliwe przyczyny błędów oraz proponowane korekty podano 

w tabeli poniżej. 

 

 

Przeciwwskazania do farbowania włosów wskazują na to, że zabieg farbowania włosów nie może 

zostad wykonany. Występują w przypadku: 



 - mocno zniszczonej struktury włosów, 

 - uczulenia klientki na preparaty farbujące,  

- obecności we włosach barwników roślinnych i metalicznych. Jeżeli pomimo występowania tych 

czynników zabieg farbowania zostanie wykonany i spowoduje kruszenie się (urywanie) włosów, czy 

wystąpienie u klientki silnej reakcji alergicznej na preparat, całkowitą odpowiedzialnośd za szkody 

przyjmuje na siebie fryzjer. 
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