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Korekta koloru  

W wyniku niewłaściwie przeprowadzonej koloryzacji może dojść do uzyskania 

odcieni odbiegających od koloru żądanego przez klienta. Najczęstsze błędy i 

przyczyny ich wystąpienia przestawiono w poniższej tabeli: 

 

 

 
 

Technika „Dodaj kolor”  

Wskazaniem do jej zastosowania są włosy, które na długości i końcach mają za 

jasny odcień. Jeśli różnica między odcieniami na długości i końcach a odcieniem 

docelowym wynosi: - 1 ton – wykonuje się tzw. natychmiastowe przeciągnięcie koloru 

- od 2 do 3 tonów – wykonuje się tzw. podciągnięcie koloru - więcej niż 3 tony – 

wykonuje się tzw. prekoloryzację  

Technika „Odejmij kolor” Wskazaniem do jej zastosowania są włosy, które na 

długości i końcach mają za zbyt ciemny odcień lub za dużo barwnika (pigmentu). 

Jeśli różnica między odcieniami na długości i końcach a odcieniem docelowym 
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wynosi: - 1 ton – wykonuje się tzw. modyfikację koloru, - więcej niż 1 ton – wykonuje 

się demakijaż. 

Technika korekty kolorem komplenetarnym Wskazaniem do jej zastosowania jest 

uzyskanie zażółconych odcieni (patrz JM 514[01] Z5.07). Podczas wykonywania 

koloryzacji włosów trzeba przestrzegać przepisów bhp, w szczególności: - przed 

każdym farbowaniem po raz pierwszy należy wykonać próbę uczuleniową, - zakładać 

rękawiczki ochronne, - starannie dobierać ilość preparatu, - nie wyrzucać resztek 

preparatu do umywalki (wrzucać do specjalnego pojemnika i oddać do utylizacji). 

 

 

Kolor włosów a charakter fryzury  

 

W kolorystyce fryzjerskiej kolor włosów i rodzaj fryzury są ściśle powiązane. 

Naturalne kolory są bardzo uniwersalne, ponieważ pasują zarówno do fryzur 

sportowych, awangardowych, klasycznych, jak i nowoczesnych. Kolory nietypowe, 

inaczej nazywane awangardowymi, mają barwę neonową, czerwoną, niebieską, 

żółtą, a nawet seledynową. Podkreślają one stylistykę fryzury, nadając jej wyrazisty, 

specyficzny charakter. Kolory nasycone (ostre) wykorzystywane są przy fryzurach 

mających geometryczne linie oraz wyraziste kontury. Można je również 

wykorzystywać przy krótkich fryzurach. Odcienie pastelowe najlepiej pasują do fryzur 

delikatnych o miękkich liniach4. Ważnym elementem przy doborze koloru włosów jest 

uwzględnienie wieku klienta. Młode osoby, jeśli już decydują się na zmianę swojego 

naturalnego koloru włosów, powinny dobrać barwę owłosienia do typu swojej urody. 

Dowolność kolorystyczna i kompozycja jest duża. Nie powinno się jednak stosować 

kolorów neonowych. Osoby dojrzałe, podobnie jak i osoby młode, mają do dyspozycji 

szeroki wybór barw kolorystycznych z wyjątkiem tonu neonowego i jaskrawego.  

W przypadku osób starszych zalecane są kolory stonowane, jasne bądź naturalne, 

zgodne z typem urody. Nie powinny one stosować kolorów ciemnych czy 

jaskrawych5. Kolor ma również duży wpływ na formę fryzury. Włosy o ciemnej barwie 

optycznie zmniejszają objętość fryzury i wyostrzają rysy twarzy. Zalecane są osobom 

z dużą głową, o obfitych kształtach i wysokiego wzrostu. Takie elementy fryzury jak: 

ciemna grzywka, ciemny kontur wewnętrzny czy też ciemne refleksy w konturze 

wewnętrznym powodują optyczne zmniejszenie, a wręcz skrócenie twarzy, 

wyszczuplenie szyi i odwracają uwagę od niepożądanych cech twarzy. Z kolei jasne 

włosy optycznie powiększają fryzurę. Zalecane są osobom o małej głowie, niskich  

i z bardzo szczupłą twarzą. Efekt wizualny, który uzyskuje się przy jasnym kolorze 

owłosienia, to lekkość fryzury. Jest to bardzo ważna cecha w przypadku fryzur  

o bardzo dużej objętości. Jasne kolory świetnie sprawdzają się w przypadku cienkich 

i rzadkich włosów. Takie elementy fryzury jak jasna grzywka czy jasne kontury 

wewnętrzne fryzury nadają włosom puszystość i wydłużają kształt twarzy6. Pasemka 

jedno- lub wielobarwne stosowane są jako uzupełnienie koloru podstawowego. Mogą 

one kontrastować z resztą włosów, akcentować poszczególne elementy fryzury oraz 

tworzyć na niej „graficzne rysunki”. Na jasnym poroście pasemka o barwie nieco 

ciemniejszej od odcienia bazowego ożywią fryzurę, dodając jej objętości  



i dynamiczności (szczególnie w przypadku cienkich włosów). Same zaś jasne 

pasemka w postaci refleksów na ciemnym poroście dodają lekkości włosom o dużej 

masie. 

 
Nietypowe, o mocno nasyconych kolorach pasemka sprawiają, że powierzchnia 

fryzury nabiera gładkości. Taki rodzaj koloryzacji podkreśla kolor i powierzchnię 

włosów 

 
 

 

Kolorystyka włosów a typy urody  

 

W celu określenia typu urody danej osoby wykorzystywana jest profesjonalna analiza 

kolorystyczna. Przeprowadza się ją w oparciu o zależność kolorystyczną. Efektem 

takiej analizy jest wytypowanie dwóch mieszanych typów kolorystycznych: zimnego  

i ciepłego, które z kolei dzieli się na typy urodowe: jesień, zimę, wiosnę i lato. 



 
Spotyka się jeszcze typy mieszane, takie jak typ ciepły i typ chłodny. Do typu 

ciepłego zaliczamy wiosnę i jesień, natomiast do chłodnego – lato i zimę. Kryterium 

oceny typu mieszanego jest temperatura koloru. Wyróżniamy również barwy 

wskazane i niewskazane dla tego typu urody. 

 
 

 

 

Dobór koloru włosów do typu urody. 
 

Konsultację dotyczącą docelowego koloru włosów rozpoczyna od ustalenia życzenia 

klienta (uzyskanie precyzyjnych informacji o jego wyobrażeniu o nowym kolorze 

włosów). Do przeprowadzenia wywiadu poleca się stosowanie pytań zamkniętych, 

otwartych i wyboru. Każdemu klientowi korzystającemu z usług salonu należy 

założyć kartę klienta, w której powinny być zanotowane najistotniejsze informacje 

dotyczące stanu włosów przed i po wizycie, rodzaju wykonanego zabiegu, doboru 

preparatów i zasad ich stosowania oraz zalecenia pielęgnacyjne do domu. 



Najistotniejsze wskazówki określające zasady doboru koloru do indywidualnych cech 

klienta przedstawiono w poniższych tabelach 

 

 

 

 

 
Kolejnym etapem pracy, mającym decydujący wpływ na jakość świadczonej usługi, 

jest przeprowadzenie diagnozy stanu włosów. Oceny dokonuje się na podstawie 

badania organoleptycznego włosów i skóry głowy oraz rozmowy z klientem. 
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