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Formy występowania preparatów fryzjerskich. 

Środki pielęgnacyjne mają formę: emulsji, żeli, pianek, klarownych roztworów lub olejków. 

Emulsja to mieszanina dwóch niemieszających się wzajemnie faz ciekłych: wodnej i olejowej 

(tłuszczowej). Uzyskanie jednolitej konsystencji preparatu uzyskuje się przez zastosowanie tzw. 

emulgatorów. Wyróżnia się emulsje typu:  

- olej/woda (o/w) –faza tłuszczowa jest zawieszona w fazie wodne 

 - woda/olej (w/o) – faza wodna jest zawieszona w fazie tłuszczowej.  

Preparaty pielęgnacyjne, w których przeważa faza wodna to balsamy, te z przewagą fazy tłuszczowej 

to kremy.  

W formie emulsji typu o/w produkuje się przeważnie środki kondycjonujące lub regenerujące do 

włosów z niewielkimi uszkodzeniami, natomiast w formie emulsji typu w/o – preparaty regenerujące 

do włosów z ubytkami w strukturze keratyny. 

 Żele powstają w wyniku koagulacji roztworu koloidalnego (powstającego w wyniku rozpuszczenia  

w rozpuszczalniku substancji o dużych cząsteczkach). Wyróżnia się dwie grupy tych preparatów:  

- żele wodne i wodnoalkoholowe o działaniu nawilżającym,  

- lipożele o działaniu regenerującym, natłuszczającym i ochronnym.  

Środki pielęgnacyjne w formie żeli poleca się głównie do regeneracji włosów suchych i zniszczonych. 

Pianki uzyskuje się na skutek wymieszania fazy ciekłej z powietrzem przy użyciu środków 

powierzchniowo czynnych o działaniu pianotwórczym. Preparaty pielęgnacyjne w formie pianek mają 

lekką konsystencję i nie wymagają spłukiwania. Dają się łatwo i równomiernie rozprowadzid na 

włosach. W formie pianek produkuje się środki kondycjonujące i regenerujące do włosów  

z niewielkimi uszkodzeniami struktury.  
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Klarowne roztwory (roztwory właściwe) powstają na skutek rozpuszczenia substancji aktywnej  

w rozpuszczalniku (np. wodzie, alkoholu). W tej formie produkuje się preparaty stymulujące 

funkcjonowanie mieszków włosowych i skóry głowy oraz preparaty lecznicze. 

Olejki to mieszaniny substancji tłuszczowych. Preparaty pielęgnacyjne w formie olejków to głównie 

środki regenerujące o silnym działaniu nawilżającym i ochronnym. Są przeznaczone do pielęgnacji 

włosów przesuszonych i silnie zniszczonych. 

 

Zastosowanie witamin w preparatach fryzjerskich. 

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: 

 

Substancje barwiące pochodzenia naturalnego. 

Jest to najstarsza grupa preparatów oparta o surowce pochodzenia roślinnego. Są to ekstrakty  

z takich części roślin jak liście łodygi, korzenie, kora. Najczęściej spotykanymi barwnikami tego typu są 

henna i reng. Ponad to może to byd wyciąg z rumianku, kory dębu, wywar z łupin cebuli, liści orzecha 

włoskiego i galasówki. Henna pozyskiwana jest z liści krzewu Lawsonia inermis. Jej głównym 



składnikiem jest 2-hydroksy-1,4-naftochinon. Jest to związek rozpuszczalny w wodzie, alkoholu 

i glicerynie. Henna jest jednym z najdawniej stosowanych środków barwiących włosy stosowanym już 

w starożytności przez kobiety wschodu. Umożliwia zabarwienie włosów na kolor od złotego blondu 

do ciemnego kasztanu. Intensywnośd koloru zależy od początkowej barwy włosa i pH środka 

farbującego (obojętne pH =7 do kwaśnego pH =5) Drugim barwnikiem pochodzenia naturalnego jest 

reng. Otrzymywany on jest ze sproszkowanych liści indygowca srebrzystego, który rośnie we 

wschodniej Azji. Głównym składnikiem tego barwnika jest indygo. Barwnik ten ma kolor niebieski  

( kolor blue jeansindygiem barwi się bawełnę w jeansach). Jest nierozpuszczalny w wodzie, alkoholu 

 i benzenie, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i anilinie. Jest on bardzo odporny na światło. 

Najczęściej stosuje się mieszankę henny z rengiem (indygiem), dzięki której można otrzymad farby 

barwiące włosy na praktycznie wszystkie kolory. Farby roślinne jednak są trudne do stosowania  

i w efekcie otrzymuje się włosy o różnych odcieniach z uwagi na nierównomierne osadzanie się 

barwników na włosach. Włosy zyskują jedwabisty połysk jednak są sztywne i odporne na działanie 

płynów: rozjaśniających, dekoloryzujących do trwałej ondulacji. Zastosowanie farb roślinnych 

umożliwia zmianę barwy włosa maksymalnie o dwa tony. 

 

Zastosowanie ceramidów i fosfolipidów w preparatach fryzjerskich. 

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. Mają wiele cech pozytywnie oddziałujących na włosy: uszczelniają korę 

włosa, nawilżają, poprawiają sprężystośd i elastycznośd, nadają połysk dlatego często 

wykorzystywane są w preparatach kondycjonujących. Ze względu na właściwości zmniejszają 

działanie promieni UV oraz tworzenie się wolnych rodników. Stosuje się je w preparatach 

ochronnych. Również wiele produktów fryzjerskich zawiera ceramidy, ponieważ mydła  

i detergenty powodują ich wypłukiwanie i wykruszanie. 

Fosfolipidy 

Lecytyna jest fosfolipidem najczęściej stosowanym we fryzjerstwie. Nadaje włosom połysk, 

odżywia je i zmiękcza, przyspiesza wchłanianie substancji czynnych, głównie białkowych, 

zapobiega wysuszaniu włosów. Jej źródłem są żółtka jaj kurzych oraz nasiona soi i pszenicy. 

Stanowią ważny składnik szamponów i odżywek. 

 

Aminokwasy i białka w preparatach fryzjerskich. 

Aminokwasy  



To związki organiczne, które są odpowiedzialne za budową białek. Zalicza się je do substancji 

biologicznie czynnych o działaniu regenerującym i odbudowującym strukturę włosa. Są 

częstym składnikiem preparatów ochronnych i nawilżających, rzadziej odżywczych, 

stosowanych w pielęgnacji włosów. Do aminokwasów stosowanych we fryzjerstwie 

zaliczamy: 

- cystyna, cysteina oraz metionina (zawiera biosiarkę) – wspomagają utrzymanie równowagi 

wodno – tłuszczowej skóry i włosów, 

- glicyna, arginina, asparagina, lizyna i seryna – wzmacniają ochronne bariery skórne, działają 

nawilżająco, glicyna jest stosowana w płynach zwalczających łupież, argininazwalcza wolne 

rodniki, 

- histydyna i walina odpowiada za utrzymanie kwasowego odczynu skóry i włosów. 

 

Białka   

To naturalne związki wielkocząsteczkowe zbudowane z długich łaocuchów. Działanie  na 

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

 

 

Zastosowanie węglowodanów w preparatach fryzjerskich 

 

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.  

  

 

 


