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Łysienie mężczyzn i kobiet 

Nadmierne owłosienie 

Choroby owłosionej skóry głowy 

Higiena włosów  
z problemami 

 

Temat – Łysienie mężczyzn i kobiet. 

 

Łysienie męskie - przyczyny 

Łysienie u mężczyzn najczęściej spowodowane jest zaburzeniami cyklu wzrostu włosa. 

Przyczyny wyłysień : 

 nadmiar androgenów, 

 skłonności genetyczne, 

 nieprawidłowa dieta, 

 choroby przewlekłe, 

 stres, 

 osłabienie organizmu, 

 nieprawidłowa higiena np. mycie włosów gorącą wodą 

 stosowanie niektórych leków. 

Łysienie plackowate  

https://zdrowie.wprost.pl/uroda/10287541/czym-jest-lysienie-plackowate-i-jak-je-

leczyc.html 

Łysienie plackowate  to przewlekła choroba zapalna, w przebiegu której dochodzi do 

uszkodzenia mieszków włosowych i wypadania włosów w taki sposób, że na skórze głowy 

pozostają rozległe plamy, podobne kształtem do placków. Tego typu zmiany mogą 

powstawać nie tylko na owłosionej skórze głowy, lecz także w jakiejkolwiek innej okolicy 

owłosionej (np. na brwiach, brodzie itd.). 

Początek choroby zwykle ma miejsce w dzieciństwie lub w młodym wieku (choroba 

najczęściej dotyka osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, w równym stopniu mężczyzn i 

https://zdrowie.wprost.pl/uroda/10287541/czym-jest-lysienie-plackowate-i-jak-je-leczyc.html
https://zdrowie.wprost.pl/uroda/10287541/czym-jest-lysienie-plackowate-i-jak-je-leczyc.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/wlosy/wypadanie-wlosow-jakie-sa-jego-przyczyny_34395.html


kobiet), przy czym może pojawić się w każdym momencie życia. Warto przy tym zaznaczyć, 

że przebieg choroby jest tym gorszy, a leczenie tym trudniejsze, im wcześniej pojawiają się 

objawy łysienia plackowatego. 

Łysienie plackowate - przyczyny 

Dokładne przyczyny łysienia plackowatego nie są znane. Przypuszcza się, że choroba ma 

podłoże autoimmunologiczne, tzn. w jej przebiegu układ odpornościowy atakuje mieszki 

włosowe, gdyż uznaje je za "obce". 

Wówczas dochodzi do zmian o charakterze zapalnym, które przyczyniają się do uszkodzenia 

mieszków włosowych i wypadania włosów. 

Początek choroby najczęściej ma miejsce w dzieciństwie lub w młodym wieku. Szacuje się, że 

2/3 chorych to osoby poniżej 30. roku życia. 

Łysienie plackowate może być także dziedziczone (występowanie rodzinne stwierdza się u 

20-60 proc. chorych). Ponadto łysienie plackowate dotyczy ok. 10 proc. osób z zespołem 

Downa Niektórzy zaliczają łysienie plackowate do grupy schorzeń psychodermatologicznych, 

gdyż uważają, że tego typu utrata włosów może mieć tło nerwowe i być wynikiem stresu, 

ciężkich i wyczerpujących stanów emocjonalnych. 

Ponadto łysienie plackowate może być związane z zaburzeniami naczyniowymi w obrębie 

skóry głowy, co może prowadzić do zaburzeń faz wzrostu włosa i jego utraty. 

Niektórzy uważają, że na rozwój łysienia plackowatego mogą wpływać także czynniki 

hormonalne lub niedoborowe (np. niedobór cynku).  

Łysienie plackowate może całkowicie ustąpić. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/choroby-autoimmunologiczne-gdy-atakuje-nas-uklad-immunologiczny_34959.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/za-zespol-Downa-odpowiadaja-wadliwe-geny_38191.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/za-zespol-Downa-odpowiadaja-wadliwe-geny_38191.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/psychodermatologia-wsparcie-psychologiczne-dla-osob-z-chorobami-skory_35071.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/cynk-wzmocni-odpornosc-poprawi-stan-wlosow-i-paznokci_35690.html


 

 

Łysienie typu męskiego – androgenowe. 

Dotyczy ponad połowy mężczyzn. Włosy wypadają , a nowe które wyrastają są coraz cieńsze i 

krótsze. Następnie pojawia się meszek. Ostatnim etapem jest całkowite wyłysienie. Łysina u 

mężczyzn może powstawać w następujących miejscach : 

 u nasady czaszki 

 w okolicy kręgosłupa 

 tzw. zakola 

 okrągła łysina na środku czaszki, otoczona wianuszkiem włosów. 

 

Czynniki, które powodują łysienie typu męskiego , to : 

 testosteron 

 skłonność genetyczna 

Najczęstszą przyczyną powstania łysiny są męskie hormony, które znajdują się w skórze 

głowy, dlatego takie łysienie nazywamy androgenowym. Duża utrata włosów następuje 

między 20-30 rokiem życia. Mężczyźni, którzy mają skłonności do łupieżu lub łojotoku mogą 

wyłysieć wcześniej. Przyczyną męskiego łysienia mogą być włosy o uszkodzonym korzeniu 

(zła pielęgnacja). Łysienie najczęściej rozpoczyna się w okresie pokwitania, dochodzi do 

przerzedzania, by zaniknąć w typowych miejscach. Łysienie rozpoczyna się powiększeniem 

kątów czołowo-skroniowych, a następnie dochodzi do przerzedzania włosów na szczycie 

głowy.  W przypadku ciężkich wyłysień medycyna oferuje przeszczep. 

https://portal.abczdrowie.pl/rzadkie-wlosy


 

Łysienie kobiet. 

Za wypadanie włosów u kobiet bardzo często odpowiedzialny jest spadek poziomu 

estrogenów - np. po ciąży, po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, w trakcie 

menopauzy, czy po jej zakończeniu. Powodem mogą być również zaburzenia pracy tarczycy - 

zarówno niedoczynność, jak i nadczynność. Inną przyczyną łysienia u kobiet może być niski 

poziom żelaza w organizmie. 

Silny stres lub niedawno przebyta operacja również mogą doprowadzić do łysienia - wówczas 

mówimy o telogenowym wypadaniu włosów, które jest procesem tymczasowym. Nieco 

rzadziej łysienie może być skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków (np. 

antybiotyków). Niekiedy mamy do czynienie z androgenowym wypadaniem włosów typu 

kobiecego, wówczas diagnostyka i leczenie są bardzo skomplikowane. 

Istnieją pewne czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko łysienia u kobiet. Są to przebyte 

choroby (np. zakażenie grzybicą), geny - jeśli jedno z rodziców borykało się z wypadaniem 

włosów, może być to dziedziczne, a nawet nadmierna stylizacja włosów - farby z 

amoniakiem, codzienne stosowanie lokówki, suszarki i prostownicy, czy nadużywanie 

produktów kosmetycznych, mogą bardzo osłabić całe włosy, włącznie z ich cebulkami. 

 Łysienie androgenowe u kobiet - występuje dosyć rzadko, częstotliwość pojawiania 

się wzrasta po menopauzie. Odpowiedzialne są za to androgeny, których ilość pega 

znacznemu podwyższeniu. Pojawiają się zakola nad czołem i przy czubku głowy, co 

przypomina klasyczny model łysienia męskiego. Łysienie androgenowe może także 

wynikać z predyspozycji genetycznych. Wówczas utrata włosów rozpoczyna się 

znacznie wcześniej. Jako terapię stosuje się wtedy doustne preparaty 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/hormony/estrogeny-rola-nadmiar-niedobor_40598.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/seks/antykoncepcja/tabletki-antykoncepcyjne-rodzaje-nazwy-dzialanie_45602.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-kobiece/co-to-jest-menopauza-i-jakie-sa-objawy-klimakterium_35003.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/stres-jak-go-pokonac-przyczyny-objawy-i-skutki-stresu_35668.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/wlosy/lysienie-androgenowe-u-mezczyzn-leki-na-wypadanie-wlosow_41708.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/skora/grzybica-objawy-i-leczenie_35264.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/wlosy/jak-zaradzic-lysieniu-u-mezczyzn_39562.html


antykoncepcyjne lub inne zawierające w swoim składzie estrogeny. O odpowiedniej 

terapii powinien zadecydować lekarz. 

 Łysienie łojotokowe u kobiet - dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, dorosłych i 

dzieci. Związane jest z nadmierną produkcją łoju, bardzo często powiązane jest to z 

łupieżem tłustym, w którym do skóry głowy ściśle przylegają żółte, gęste łuski. Wraz z 

ich odrywaniem się od skóry, wypadają także włosy – sklejone jedną łuską. 

Najczęstszą przyczyną łojotoku i łupieżu tłustego jest infekcja grzybicza. 

U kobiet występuje również łysienie poporodowe (ok. 11 tydzień po porodzie), może 

wówczas nawet wypaść do 50% włosów. 

 

http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/choroby/jak-leczy-sie-lysienie-u-kobiet,96_69447.html 

https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/wlosy/lupiez-suchy-i-tlusty-jak-skutecznie-pozbyc-sie-lupiezu-glowy_33598.html
http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/choroby/jak-leczy-sie-lysienie-u-kobiet,96_69447.html


 

 

Temat – Nadmierne owłosienie. 

 

Nadmierne owłosienie to chorobliwy wzrost włosów w miejscach, w których w normalnych 

warunkach powinien występować jedynie meszek włosowy. Fryzjer często spotyka się z problemem 

nadmiernego owłosienia na twarzy u kobiet w okolicach brody, górnej wargi (wąsik), policzku, 

czasami szyi. Nadmierne owłosienie u kobiet często pojawia się w okresie menopauzy, rzadko ten 

problem występuje u młodych kobiet. 

Osoby mające nadmierne owłosienie powinny unikać słońca i nie powinny stosować tłustych kremów 

(pobudzają owłosienie). U mężczyzn nadmierne owłosienie występuje na szyi, plecach, karku, klatce 

piersiowej. Z punktu widzenia fryzjera ważne są włosy na szyi. Włosów tych nie powinno się golić, 

wyrywać , a nawet strzyc, gdyż pobudza się wtedy ich wzrost. 

W celu zatuszowania powinno się przecierać miejsca owłosione 5-10 % roztworem wody utlenionej, 

gdyż wtedy włosy osłabimy i rozjaśnimy. Duże pojedyncze włosy można usunąć przez tzw. elektrolizę 

(niszczenie elektrycznością brodawki włosa za pomocą igły). Do usuwania służą również depilatory w 

postaci pasty i kremów. Włosów nie powinno się usuwać za pomocą brzytwy, służy do tego pęseta 

lub wosk kosmetyczny. 



Podczas strzyżenia mężczyzn fryzjer musi zwrócić uwagę na brwi i uszy klienta. Zdarza się , że u 

mężczyzn brwi mają różną długość, a na małżowinach usznych wyrastają włosy. W tym wypadku 

należy je podciąć. 

Nadmierne owłosienie może również wystąpić w postaci : 

 Atawizmu 

 Hirsutyzmu 

Atawizm , u ludzi pojawiają się cechy pierwotne dalekich przodków, które już zanikły w trakcie 

ewolucji. Atawizm może być wynikiem nieprawidłowości w rozwoju embrionalnym. Może być także 

uwarunkowany genetycznie. Objawy atawizmu to : 

 Dodatkowe sutki 

 Zewnętrzny ogon 

 Nadmierne owłosienie 

 Zrogowaciałe paznokcie 

 



 

 

 

 

 

Hirsutyzm , to występowanie nadmiernego owłosienia typu męskiego u kobiet (twarz, klatka 

piersiowa, brzuch, narządy rodne). Przyczyną jest podwyższony poziom androgenu (męskiego 

hormonu). Hirsutyzm może występować rodzinnie, czasami podczas ciąży, w okresie burzy 

hormonów. Może być też wynikiem nowotworu. W języku łacińskim hirsutus oznacza kudłaty. 



 

 

 

Temat – Choroby włosów – wszawica, zapalenie mieszków 

włosowych. 

https://www.slideshare.net/sp20wek/wszawica-prezentacja-58732250 

https://www.slideshare.net/sp20wek/wszawica-prezentacja-58732250


https://zdrowie.pap.pl/srodowisko/wszawica-objawy-leczenie-czyli-co-warto-o-niej-wiedziec 

Wszawica, naukowo zwana pediculosis, może być powodowana przez trzy rodzaje tych 

niewdzięcznych stawonogów: wesz głowową, wesz łonową lub wesz odzieżową. Wszystkie te trzy 

rodzaje występują wszędzie tam, gdzie żyje człowiek: na całym świecie i w każdym klimacie. W Polsce 

najczęściej spotykamy się z zakażeniem wszą głowową, rzadziej łonową, a najrzadziej odzieżową – ten 

problem dotyczy głównie ludzi bezdomnych, osób z marginesu i skrajnie zaniedbanych pod względem 

higienicznym. Prawdopodobnie właśnie ten ostatni fakt jest „ojcem” plotki, że obecność wszy łączy 

się z brudem. I dlatego właśnie informacja „pana dziecko ma wszy” sprawia, że nieszczęsny rodzic 

płoni się ze wstydu. 

Wszawica - zachorowanie  

Tymczasem prawda jest zupełnie inna: wszawica jednakowo lubi głowy czyste, jak i zaniedbane. Nie 

ma nic przeciwko nowoczesnym krajom: w Belgii problem wszawicy dotyka aż 10 proc. dzieci, w 

Czechach 14, a w USA co roku trzeba zwalczać wszy u niemal 9 mln osób. Nie jest też prawdą, że wszy 

to głownie problem wsi, a w mieście zdarza się rzadko. Statystyki zadają kłam takim „prawdom” – 

Główny Inspektorat Sanitarny najwięcej przypadków wszawicy notuje w Warszawie, Poznaniu, 

Wrocławiu i Łodzi – choć i w mniejszych skupiskach ludzkich wszy nie brakuje. Generalnie, choć 

świadomość zdrowotna wśród Polaków rośnie, a poziom ogólnej higieny wszędzie bardzo się 

poprawił, liczba przypadków wszawicy w ciągu ostatnich lat niemal się… podwoiła.  

Przyczyny wszawicy  

Skąd ten problem? Zdaniem lekarzy wszawica łączy się z nowoczesnym trybem życia. Po pierwsze, 

jest nas coraz więcej i żyjemy coraz bliżej siebie. Wesz może zawędrować na nowego żywiciela nawet 

podczas podróży w dużym tłoku w tramwaju. Bo choć nie jest tak skoczna jak psia pchła, też nieźle 

potrafi radzić sobie z przemieszczaniem. Druga okazja do złapania wszy to duże skupiska dzieci: 

szkoły, przedszkola, obozy, sale zabaw, kolonie – to wszystko dla wszy doskonałe okazje do 

„turystyki”. Kiedy dzieci bawią się ze sobą, przytykając blisko główki, wesz nie ma żadnych ograniczeń 

w przemieszczaniu się. Trzeba też pamiętać, że współczesne dzieci wyjątkowo dużo czasu spędzają z 

rówieśnikami i w wyjątkowo dużych grupach. Wesz głowowa może się też przenosić za 

pośrednictwem mających styczność z włosami przedmiotów, takich jak szczotki, grzebienie, czapki, 

berety, ozdoby na włosy (gumki, spinki, klamry, opaski).  

Wszawica głowowa to w ogóle głównie problem dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Kiedyś higienistki w 

szkole miały obowiązek regularnego przeglądania główek dzieci, mogły więc szybko wyłapać 

przypadki wszawicy i zaalarmować rodziców. Dziś nie wolno jest przeglądać dziecięcej główki bez 

zgody rodziców, dlatego kiedy zakażone wszawicą dziecko przyjdzie do szkoły, wszy mogą się 

rozprzestrzeniać niemal niepowstrzymane. Częstotliwość jej występowania nasila się latem, kiedy 

dzieci wędrują podczas wakacji. 

Wszawica łonowa dotyczy aktywnych płciowo dorosłych – przenosi się bowiem głównie przez 

kontakty seksualne – ale też dzieci i młodzieży od 3. do 10. roku życia, bo wesz łonowa może 

zawędrować z okolic łonowych matki czy ojca na dziecko także podczas przytulania czy spania w 

jednym łóżku (roznoszą się także przez pościel).  

Objawy wszawicy głowy  

Głównym objawem wszawicy jest bardzo silny świąd skóry głowy. Jest tak dokuczliwy, że dziecko 

rozdrapuje sobie głowę do krwi, i strupków, wyrywając czasem włosy niemal do gołej skóry. Nie 

https://zdrowie.pap.pl/srodowisko/wszawica-objawy-leczenie-czyli-co-warto-o-niej-wiedziec
https://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1580983,1,wszawica-glowowa,index.html
https://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1580983,1,wszawica-glowowa,index.html


pomaga nawet pilnowanie dziecka, by tego nie robiło – silny świąd sprawia, że zakażone wszawicą 

dziecko drapie się nawet przez sen. 

 

Jeśli podczas diagnozy włosów fryzjer stwierdzi wszawicę u klienta powinien odmówić wykonania 

usługi, a klienta skierować do apteki po odpowiednie środki. 

 

Zapalenie mieszków włosowych jest częstym problemem dermatologicznym związanym ze stanem 

zapalnym mieszka włosowego i jego otoczenia. Zapalenie to może być spowodowane zakażeniem, 

w tym najczęściej bakteryjnym (czynnikiem etiologicznym jest gronkowiec złocisty – Staphylococcus 

aureus), ale również grzybiczym czy wirusowym.  

Do innych czynników odpowiedzialnych za zapalenie mieszków włosowych należą przewlekłe 

drażnienie czy uraz mechaniczny (pocieranie), co może manifestować się klinicznie w postaci tzw. 

zespołu niebieskich dżinsów czy zespołu kierowców ciężarówek, gdzie, odpowiednio, zmiany 

zlokalizowane są na skórze kończyn u osób noszących zbyt ciasne spodnie lub na skórze pośladków 

u osób przebywających długotrwale w pozycji siedzącej. Inną możliwą przyczyną zapalenia mieszków 

włosowych są stosowane leki (takie jak glikokortykosteroidy), oleje i smoły (w tym ekspozycja 

zawodowa), a także stosowane na skórę opatrunki okluzyjne.  

Do zapalenia mieszków włosowych predysponują nadwaga i nadmierna potliwość. Ponadto częściej 

chorują pacjenci zakażeni HIV i chorzy na AIDS, a także cukrzycę. Szczególną odmianą przewlekłego 

ropnego zapalenia mieszków włosowych jest figówka, która występuje w mężczyzn w obrębie 

owłosionej skóry twarzy i charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. 

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/HIV-AIDS/158254,zakazenie-hiv


Typową zmianą skórną w zapaleniu mieszków włosowych, jest drobna krosta koloru żółtego, często 

przebita włosem i otoczona niewielką rumieniową obwódką. 

Lokalizacja zmian jest różna. Często są to twarz, tułów, a także kończyny. Zmiany skórne mogą być 

pojedyncze lub mnogie. W przypadku zmian powierzchownych dolegliwości nie występują. Świąd 

i bolesność mogą pojawić się w przypadku zmian głębszych (tzw. zwykłe zapalenie mieszków 

włosowych), które często pokrywa się z występowaniem czyraków lub czyraków mnogich. 

W przypadku figówki zmiany skórne są bardziej nasilone i przybierają postać wykwitów grudkowych, 

krostkowych, a nawet guzów skórnych. Zmiany tego typu mogą goić się z pozostawieniem blizny. 

 

 

 

 

Temat – Choroby owłosionej skóry głowy : łojotok, łupież. 

 

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/168870,czyrak


Łojotok skóry głowy - przyczyny 

Część specjalistów (brak jest jednak jednoznacznych danych, potwierdzających tę tezę) uważa, że 

przyczyną powstania łojotoku jest nadaktywność gruczołów łojowych oraz nieprawidłowy skład 

produkowanego przez nie łoju. Nadmierna produkcja łoju sprzyja złuszczaniu i podrażnieniom skóry. 

Do nadaktywności gruczołów łojowych odchodzi najczęściej pod wpływem zaburzeń hormonalnych 

(przyczyną mogą też być: dieta bogata w tłuszcze zwierzęce i węglowodany, stres, przewlekłe 

zaparcia). Również zły masaż głowy, nakrycie głowy, mocne szczotkowanie może spowodować 

nadmierne wydzielanie łoju. 

Według wielu autorów jednym z czynników sprawczych łojotokowego zapalenia skóry głowy, 

podobnie jak i łupieżu, jest nadmierna kolonizacja drożdżaków Malassezia spp. 

U młodzieży łojotok rozwija się w okresie dojrzewania, u dorosłych w czasie pokwitania i wtedy może 

prowadzić do łysienia – najpierw włosy wypadają w kątach czołowych, stopniowo proces obejmuje 

całą powierzchnię szczytu głowy. 

Łojotok skóry głowy - objawy 

Czasem już kilka godzin po umyciu włosy są tłuste, zlepione w „strąki”. Łojotokowi początkowo często 

towarzyszy suchy łupież, który nieleczony przechodzi w łupież tłusty. Dochodzi wtedy do zmian 

zapalnych skóry głowy, wywołujących swędzenie i prowokujących do drapania, co może powodować 

uszkodzenia skóry i wtórne infekcje bakteryjne. 

Łojotok skóry głowy - leczenie 

Poza terapią zaleconą przez lekarza ważna jest właściwa pielęgnacja skóry głowy. Należy zwalczać 

łupież, póki jest suchy – stosować specjalistyczne szampony do mycia włosów i preparaty do 

wcierania w skórę. Trzeba unikać kosmetyków wysuszających, np. do stylizacji, a także tłustych, 

zatykających pory. Włosy powinno się myć w letniej wodzie, by nie pobudzać gruczołów łojowych, 

lepiej też zrezygnować z suszarki. Ponadto warto przyjrzeć się swojej diecie – unikać tłuszczów 

zwierzęcych i słodyczy. 

 

Łupież to bardzo krępująca przypadłość, która pojawia się równie często u kobiet, jak u mężczyzn, 

chociaż u panów bywa zwykle o wiele bardziej dokuczliwa. Łupież niezwykle rzadko występuje u 

małych dzieci, natomiast dosyć często walczą z nim nastolatki w okresie dojrzewania oraz panie 

zbliżające się do menopauzy. W sumie problem ten dotyczy ok. 3 mln Polaków pomiędzy 15. a 75. 

rokiem życia. Główny winowajca odpowiedzialny za powstawanie łupieżu nazywa się Pityrosporum 

ovale. Jest to mikroskopijny grzyb drożdżopodobny, który żyje na powierzchni skóry głowy człowieka. 

Dopóty nie wywołuje żadnych dolegliwości, dopóki sami nie stworzymy mu dogodnych warunków do 

rozwoju. 

Łupież tłusty 

Jeżeli skóra ma tendencję do przetłuszczania się, kolonie Pityrosporum ovale szybko rosną. Grzyb ten 

żywi się bowiem łojem produkowanym przez gruczoły. Poza tym tłuszcz tworzy dogodne 

dla drożdżaków środowisko beztlenowe. Takie warunki sprawiają, że udział populacji Pityrosporum 

ovale wśród drobnoustrojów znajdujących się na skórze głowy wzrasta z 45 do 75 procent. Im więcej 

grzybów, tym więcej wytwarzanych przez nie odchodów. A im więcej odchodów, tym większe 

prawdopodobieństwo pojawienia się stanu zapalnego. Objawia się on zawsze zaczerwienieniem i 

uporczywym swędzeniem, po którym dochodzi do złuszczenia naskórka. W ten sposób powstaje 



łupież tłusty. Na głowie pojawiają się mocno przylegające do skóry żółtawe płatki, które z czasem 

odrywają się i opadają na ubranie. 

Łupież suchy 

Łupież suchy dotyczy osób, które nie mają łojotoku. Ich skóra jest jednak wyjątkowo wrażliwa na 

Pityrosporum ovale. Już bardzo niewielkie ilości tego drożdżaka powodują stan zapalny. Wtedy za 

każdym potrząśnięciem głową z włosów osypują się srebrne płatki. Drugą przyczyną suchego łupieżu 

bywają źle dobrane kosmetyki - szampon, lakier, pianka, żel, farba czy płyn do trwałej ondulacji. 

Mogą one doprowadzić do podrażnienia, kontaktowego zapalenia skóry oraz złuszczania 

pozapalnego. Jeśli po wizycie u fryzjera zauważyliśmy u siebie łupież, zastosowane przez niego 

kosmetyki nie były dostatecznie łagodne. W leczeniu łupieżu suchego należy : 

 Stosować szampony przeciwłupieżowe 

 Stosować kuracje 

 Stosować peelingi 

 Zmienić kosmetyki 

 Ograniczyć pianki, lakiery, żele, woski 

 Myć włosy w wodzie przegotowanej 

 Unikać basenu, stresu 

 Stosować lekko strawną dietę 

 

 

Temat – Higiena włosów z problemami. 

 

 Włosy z problemami wymagają odpowiedniej higieny. Rolą fryzjera udzielić klientowi 

profesjonalnych porad, które mogą wpłynąć na stan włosów. 

 

Włosy suche 

Jedną z przyczyn jest niedoczynność gruczołów łojowych, niewłaściwa pielęgnacja oraz uszkodzenia 

mechaniczne (skutkiem będzie ubytek wody z włosów). W przypadku włosów suchych na ich 

kondycję wpływa również wiatr, słońce, ciepłe powietrze z suszarki, chemiczne preparaty fryzjerskie, 

zanieczyszczone środowisko. W skutek tych czynników włos jest bardziej łamliwy, przesuszony, pęka 

od środka, a końcówki rozdwajają się.  Pielęgnacja włosów suchych : 

 Należy zwilżać włosy wodą w sprayu, specjalnym tonikiem, delikatnym olejkiem 

 Włosy należy czesać delikatnie, żeby nie powodować dodatkowych uszkodzeń 

 Po przeprowadzonych zabiegach chemicznych należy nawilżać włosy w saunie 

 Używać delikatnych szamponów, które nie usuną z włosów substancji tłuszczowych 

 Podczas mycia włosów nie można ich wygniatać 

 Po umyciu należy zastosować odżywkę 

 Ograniczyć środki do stylizacji 

 Zrezygnować z zabiegów chemicznych 

 Zrezygnować z tapiru 



 Stosować olejki np. arganowy 

 

Włosy tłuste 

Przetłuszczają się w ciągu 2-3 dni, włosy są obciążone i opadają. Na włosach tworzy się otoczka z łoju 

i brudu. Przetłuszczanie się włosów to wynik nadmiernej pracy gruczołów łojowych, zła dieta i zły styl 

życia. Pielęgnacja włosów tłustych : 

 Myć włosy tak często jak to jest potrzebne 

 Włosów nie można mocno szczotkować (nie pobudzać gruczołów łojowych) 

 Stosować preparaty do włosów przetłuszczających się najlepiej pochodzenia roślinnego np. 

pokrzywa, rumianek, aloes, szałwia, kora dębu 

 Stosować toniki, odżywki do włosów tłustych 

 Dieta powinna być uboga w tłuszcze i cukry 

 Zbadać poziom hormonów 

 Unikać słońca 

 Przeprowadzić delikatny zabieg chemiczny, który przesuszy włosy i skórę głowy ( nie można 

nazwać to pielęgnacją ,ale pomoże na jakiś czas uspokoić łojotok) 

 

Włosy po zabiegach chemicznych 

Są przesuszone i często uszkodzone. Pielęgnacja : 

 Używać delikatnych szamponów, które nie odtłuszczą łodygi włosa 

 Włosy myć co 3-4 dni 

 Stosować odżywki, olejki 

 Przy włosach mocno uszkodzonych stosować preparaty regenerujące (maski, ampułki) 

 Przeprowadzić zabieg nawilżenia włosów (sauna) 

 

Włosy długie i półdługie 

Ze względu na zniszczone końcówki należy je systematycznie podcinać (gorące nożyce). Wskazane 

jest kondycjonowanie włosów (odżywki) i zabiegi regenerujące (ampułki). Na koniec mycia włosy 

powinny być spłukiwane chłodniejszą wodą w celu domknięcia łusek włosa. 

 

 

 

 

 


