
TECHNIKI FRYZJERSKIE KL. II cz. II 

Zadania , które Wam daję po prawie każdym temacie proponuję zapisywać w zeszycie 

przedmiotowym, który chętnie zobaczę w III klasie.  

 

Temat –Testy i przeciwwskazania do wykonania trwałej ondulacji. 

Jednym z podstawowych środków ostrożności podczas przeprowadzania zabiegu ondulacji 

chemicznej jest wyeliminowanie wszelkich przeciwwskazań do jego wykonania. Do ich 

rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z klientem oraz diagnozy stanu 

włosów i skóry głowy. Fryzjer powinien wziąć pod uwagę następujące elementy:  

• skłonność klienta do alergii;  

• jego stan skóry głowy;  

• stan jego włosów;  

• cechy charakterystyczne klienta;  

• inne czynniki mogące mieć znaczenie.  

Skłonność klienta do alergii 

Jeśli po rozmowie z klientem fryzjer ustali, że jest on osobą ze skłonnością do uczuleń na 

różnego rodzaju środki chemiczne bądź jest jego klientem po raz pierwszy, należy wykonać 

test alergiczny. Wynik testu pozwoli wykluczyć nadwrażliwość na składniki preparatu. 

Stan skóry głowy 

Podczas diagnozy skóry głowy należy zwrócić uwagę na jej stan. Jeśli występują na niej 

jakiekolwiek uszkodzenia skórno-włosowe lub świeże blizny, jest to zdecydowane 

przeciwwskazanie do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej. Stosowane preparaty 

zawierają związki amoniaku oraz nadtlenku wodoru, które podczas kontaktu z chorą lub 

uszkodzoną skórą głowy mogą doprowadzić do niechcianych podrażnień lub ran. 

Jeśli podczas czynności przygotowawczych do zbiegu trwałej ondulacji (na przykład mycia 

głowy) zauważymy, że klient ma skórę wrażliwą bądź suchą, powinniśmy unikać kosmetyków 

odtłuszczających. Szampony oczyszczające doprowadzą do nadmiernego usunięcia ze skóry 

głowy naturalnej kwasowo–lipidowej warstwy ochronnej. 

 

 

Stan włosów 

Bardzo istotnym elementem informującym o możliwości przeprowadzenia zabiegu ondulacji 

chemicznej jest stan włosów klienta. Włosy nadmiernie uszkodzone lub koloryzowane 

metalicznymi, progresywnymi farbami nie powinny być poddane takiemu zabiegowi. 

Wyznacznikiem nadmiernego uszkodzenia włosów jest ich elastyczność. Włosy uszkodzone 

poprzez zbyt częste rozjaśnianie oraz poddane zbyt wielu zabiegom chemicznym tracą swoją 



naturalną elastyczność i stają się gąbczaste. Poddanie takich włosów działaniu chemii 

zawartej w kosmetykach do ondulacji spowoduje ich rozpulchnienie oraz w konsekwencji – 

wypadanie. 

W celu sprawdzenia czy włos jest pozbawiony elastyczności wybieramy jeden z partii 

najbardziej zniszczonych włosów i rozciągamy go między palcami. Włos nadmiernie 

uszkodzony zrywa się lub nie powraca do swojej pierwotnej długości. 

Klient często ukrywa stopień zniszczenia włosów poprzez stylizację (na przykład prostowanie 

termiczne) oraz używanie kosmetyków nabłyszczających. Aby uzyskać pewność, że 

przeprowadzenie ondulacji odniesie oczekiwane rezultaty, można wykonać test podatności 

na skręt. Próbie poddajemy jeden lok. Po upływie 10–15 minut powinien on, po rozwinięciu z 

wałka,przybrać formę litery S. Jeśli włosy po rozwinięciu nie skręciły się, są gumowate i 

śliskie w dotyku, nie powinny być poddane zabiegowi. 

Rodzaj używanych kosmetyków 

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest rodzaj kosmetyków stosowanych do 

koloryzacji i pielęgnacji włosów. Jeśli klient używa kosmetyków zawierających silikon, zabieg 

może się nie powieść. Silikon pozostaje bowiem na włosach i obniża skuteczność działania 

związków chemicznych zawartych w preparatach do ondulacji. Działanie tych preparatów 

mogą także zmieniać składniki niektórych farb do włosów. Farby metaliczne bądź 

progresywne pozostawiają osadwe wnętrzu włosa. Osad ten wchodzi w reakcje ze związkami 

chemicznymi zawartymi w kosmetykach do ondulacji, co wywołuje znaczne uszkodzenia 

włosa. Klient na ogół nie zna składu chemicznego farb do włosów, które stosuje we własnym 

zakresie., dlatego w sytuacji niepewnej warto przeprowadzić test na obecność metalu. 

Również wcześniejsze zastosowanie farb roślinnych jest przeciwwskazaniem do trwałej 

ondulacji. 

Zabiegu trwałej ondulacji nie powinno się wykonywać w przypadku uzyskania słabego skrętu 

(trwała na trwałą). 

Przeciwwskazaniem do wykonania trwałej jest również : 

• ciąża -1 i 2 trymestr (zmiany hormonalne, które wpływają na połyski, gęstość i 

fakturę) 

• antybiotykoterapia (antybiotyk odkłada się we włosie) 

• na początku miesiączki (zmiany hormonalne, nieoczekiwane efekty) 

Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że zabieg może się nie udać lub spowodować efekty 

niepożądane, fryzjer powinien odwieść klienta od jego wykonania. 

 

 

Próba uczuleniowa 



Jeśli nie mamy pewności czy klient ma alergię na jeden ze składników preparatów do 

ondulacji chemicznej lub jest klientem naszego salonu po raz pierwszy, możemy dla 

pewności wykonać test uczuleniowy. 

W celu przeprowadzenia takiej próby należy miejsca wrażliwe – skórę za uchem oraz 

przedramię – posmarować wybranym płynem do ondulacji. 

Po 20 minutach płyn ten zmywamy i obserwujemy reakcję skóry. Pierwsze reakcje alergiczne 

powinny wystąpić już po zmyciu preparatu, niekiedy pojawiają się dopiero po upływie 24 

godzin. 

Jeśli na skórze pojawi się jakiekolwiek zaczerwienienie lub klient skarży się na swędzenie czy 

pieczenie, oznacza to, że ma on alergię na przynajmniej jeden składnik kosmetyku. 

Wykonanie zabiegu ondulacji chemicznej w takim wypadku jest niedopuszczalne. 

Zadanie 

Czy wykonasz trwałą ondulację u klientki, która 10 dni wcześniej przeszła operację głowy ? 

 

Temat – Mechanizm trwałej ondulacji na zimno. 

 

W 1942 r. amerykańscy chemicy opracowali metodę trwałej zmiany kształtu włosów bez 

poddawania ich działaniu wysokiej temperatury. Pierwsze preparaty miały bardzo wysokie 

pH 9,2 do 9,6, co było przyczyną uszkodzeń włosów i podrażniało skórę głowy. 

Preparaty do trwałej ondulacji działają trzy etapowo . 

Etapy trwałej ondulacji : 

I etap – Następuje spęcznienie i zmiękczenie włosów. Spęcznienie keratyny następuje już 

podczas mycia włosów, gdyż pod wpływem wody zostają otwarte mostki wodorowe i część 

mostków jonowych. By doszło do zmiany kształtu włosa muszą również być zerwane stabilne 

mostki dwusiarczkowe. Ich otwarcie należy do zadań płynu do trwałej. W wyniku reakcji 

między atomami wodoru i siarki mostki dwusiarczkowe zostają zerwane, włos staje się 

plastyczny, gotowy do przyjęcia kształtu nadawanemu mu przez wałki. Taka reakcja 

nazywana jest redukcją, a płyn do trwałej reduktorem. 

II etap – Dochodzi do zmiany kształtu włosa. Keratyna włosa pod wpływem reduktora staje 

się plastyczna, spirale peptydowe w których nastąpiło otwarcie mostków dwusiarczkowych 

ulegają w stosunku do siebie przesunięciom, dlatego też włosy nawinięte na wałek przyjmują 

nowy kształt. Dzięki przesunięciu spiral peptydowych niemożliwa jest pełna odbudowa 

zerwanych mostków. Po przewidywanym czasie spłukujemy płyn do trwałej, a włosy 

osuszamy ręcznikiem 

III etap – Utrwalenie nowo przyjętego kształtu.. Podczas zabiegu utrwalania nowego 

kształtu włosa, należy dokładnie pokryć je płynem utrwalającym (wszystkie wałki). Jeśli płyn 



utrwalający nie dotrze do włosów , wówczas mostki dwusiarczkowe nie będą mogły się 

odbudować. Mostki dwusiarczkowe zamykają się pod wpływem wody utlenionej zawartej 

utrwalaczu (kwaśne pH). Atomy tlenu, które pochodzą z nadtlenku wodoru łączą się z 

wodorem, który poprzednio wszedł w reakcję z atomami siarki z mostków dwusiarczkowych 

(nastąpiło to w I etapie). Następuje oderwanie atomu wodoru od atomu siarki i ponowne 

utworzenie mostka dwusiarczkowego. Tę reakcję nazywamy utlenianiem, a płyn utrwalający 

utleniaczem. Im więcej mostków zostanie odbudowanych tym skręt włosa będzie trwalszy. 

 

 Temat – Operacje przed przystąpieniem do trwałej ondulacji. 

 

Konsultacja z klientem  

Rozmowa z klientem jest niezmiernie ważna, ponieważ ustalenie jego potrzeb i upodobań 

ma wpływ na wybór wałków i techniki nawijania włosów. Przykład: jeśli klientka ma włosy 

długie i chciałaby uzyskać naturalny skręt, wybieramy grube wałki i spiralny skręt 

Konsultacja ma na celu ustalenie oczekiwań klienta pod względem wykonania usługi, 

ustalamy czy ma to być : 

• trwała słaba, włosy tylko odbite od nasady i pofalowane, utrzymuje się krótko 6-8 

tygodni 

• trwała średnia, włosy odbite od nasady i powinny się kręcić w grube loki, skręt 

powinien się utrzymać nawet powyżej 3 m-cy 

• trwała mocna, daje efekt włosów skręconych w drobne loczki, trwała ta powinna się 

utrzymać, aż do całkowitego ścięcia ondulowanych włosów . 

Klient musi określić czy chce trwałą do naturalnego suszenia czy do modelowania, czy też ma 

to być tzw.  headlines (trwała stylizacja). Na tym etapie należy również ustalić jakie zabiegi 

były wcześniej wykonywane oraz wykluczenie przeciwwskazań. 

Diagnoza włosów 

Należy ją przeprowadzić na włosach suchych za pomocą wzroku i dotyku. Uzupełnieniem 

diagnozy jest również ocena mokrych włosów, która pozwoli prawidłowo dobrać płyn 

ondulujący. Podczas diagnozy włosów określamy : 

• strukturę włosów 

• grubość włosów 

• jakie zabiegi były wykonywane (i ich skutki) 

W wyniku diagnozy możliwe jest dobranie odpowiedniego płynu, techniki oraz określenie 

czasu podczas którego włos będzie poddany działaniu płynu. 

 

Organizacja stanowiska pracy 



Przygotowanie stanowiska pracy do wykonania trwałej polega na zgromadzeniu na 

konsoli lub wózku fryzjerskim wszystkich narzędzi, przyborów i środków potrzebnych do 

jej wykonania. Zgromadzone narzędzia i przybory powinny być rozmieszczone zgodnie z 

zasadami ergonomii. Na stanowisku powinny się znaleźć : 

• narzędzia (grzebień do rozczesania włosów, plastikowy szpikulec) 

• przybory (zestaw wałków, papierki, dozownik lub miseczka, gąbka, rynienka, 

spryskiwacz, klamerki, minutnik, plastikowe podkładki pod gumki, wata krem) 

• bielizna (ręcznik na ramiona , foliowa pelerynka) 

• preparaty (pre-curl, płyn do trwałej) 

Na myjce należy zgromadzić: 

• przybory (dozownik lub miseczkę z gąbeczką) 

• preparaty (szampon do trwałej, utrwalacz, neutralizator) 

• bielizna (ręcznik) 

 

 Zadanie  

W jakim celu fryzjer przed trwałą przeprowadza diagnozę włosów ? 

 

Temat – Technologiczny przebieg trwałej ondulacji 

 

Etapy trwałej ondulacji. 

Ondulację trwałą bez względu na rodzaj, technikę i metodę 

wykonania, możemy wyróżnić trzy etapy: 

a) czynności wstępne - operacje przygotowawcze 

b) czynności właściwe - wykonanie zabiegu 

c) czynności, operacje końcowe 

 

1. Czynności wstępne obejmują: 

- życzenia klienta 

- diagnozę stanu włosów, by wykluczyć przeciwskazania 

- przygotowanie stanowiska pracy 

- przygotowanie klienta do zabiegu – zabezpieczenie 

odzieży 

- przygotowanie włosów do zabiegu – umycie odpowiednim 

szamponem 

- zabezpieczenie struktury włosów (preparat pre-curl) 

 

2. Wykonanie zabiegu: 

- nawinięcie włosów na wałki 



- aplikacja płynu ondulującego 

- założenie czepka i ręcznika 

- ustalenie czasu działania płynu 

- kontrola skrętu 

- spłukanie płynu wodą 

- osuszenie włosów ręcznikiem z nadmiaru wody 

- aplikacja utrwalacza  

- ustalenie czasu 

- ściągnięcie wałków 

- w przypadku długich włosów ,ponowne utrwalenie na myjce 

- wypłukanie utrwalacza 

 

4. Operacje końcowe: 

- przywrócenie naturalnego odczynu włosów (preparat after-curl) 

- strzyżenie, modelowanie 

- udzielenie porad z zakresu pielęgnacji włosów w 

warunkach domowych 

 

Uprzątnięcie i uporządkowanie stanowiska pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=tk2uDA-UV6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=VZM7cvjBxfI 

https://www.youtube.com/watch?v=IdOZqHhKaAU 

https://www.youtube.com/watch?v=ijAwK2e4b0U 

https://www.youtube.com/watch?v=xpqHrkC1dGU 

 

 

Temat – Zastosowanie płynu ondulującego (czas działania, kontrola 

skrętu) 

Aplikacja płynu do trwałej 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed aplikacją płynu, jest zabezpieczenie odzieży i 

skóry klienta. Odzież zabezpieczamy specjalnie do tego celu przeznaczoną peleryną, 

ręcznikiem jednorazowym i rynienką, która zbiera nadmiar kapiącego płynu. Skórę twarzy, 

skroni i szyi zabezpieczamy poprzez posmarowanie wazeliną lub kremem ochronnym. 

Dodatkowo do skóry można przyłożyć wałeczek z waty, który zbierać będzie nadmiar 

ściekającego płynu.  

https://www.youtube.com/watch?v=tk2uDA-UV6Q
https://www.youtube.com/watch?v=VZM7cvjBxfI
https://www.youtube.com/watch?v=IdOZqHhKaAU
https://www.youtube.com/watch?v=ijAwK2e4b0U
https://www.youtube.com/watch?v=xpqHrkC1dGU


Aplikacja środka zabezpieczającego 

Umyte, odpowiednio zabezpieczone włosy nawijamy na wałki, stosując uprzednio wybraną i 

ustaloną podczas konsultacji z klientem technikę. Poprawnie przygotowane włosy powinny 

być wilgotne – ani zbyt mokre, ani zbyt suche.  

Płyn powinno się nakładać, rozpoczynając od włosów najsilniejszych, które znajdują się na 

szczycie głowy i na karku. Aplikację kończymy na przodzie głowy oraz skroniach, ponieważ w 

tych partiach włosy są najsłabsze.  

Prawidłowa aplikacja płynu jest niezmiernie ważna, ponieważ ma ogromny wpływ na rezultat 

końcowy. Jeśli płyn jest rozprowadzony równomiernie i wsiąka dokładnie we włosy, efektem 

końcowym ondulacji będą jednakowe i trwałe loki. Często, dla osiągnięcia prawidłowego 

rezultatu, fryzjer powtarza aplikację dwa lub trzy razy. 

Płyn ondulujący aplikujemy dwiema metodami : 

• metoda kropelkowa (przy użyciu aplikatora) 

• metoda ciągła (przy użyciu gąbki) 



Aplikacja płynu za pomocą aplikatora 

Ilość stosowanego płynu zależy od gęstości i grubości włosów. Należy ją dobrać tak, aby 

preparat odpowiednio nasączył włosy, ale nie wyciekał z nich. Jeśli jednak dojdzie do 

wypłynięcia nadmiaru płynu, należy niezwłocznie usunąć go ze skóry w celu uniknięcia 

podrażnień. 

Czas działania płynu i kontrola skrętu 

Czynnikiem, który także ma decydujący wpływ na efekt końcowy ondulacji, jest kontrola 

czasu i działania preparatu. 

Ustalając czas działania płynu, należy pamiętać o następujących kryteriach:  

• przestrzegamy zaleceń producenta;  

• czas trwania procesu dostosowujemy do rodzaju i jakości włosów (im są one 

zdrowsze, grubsze i dłuższe, tym czas działania preparatu będzie dłuższy);  

• czas działania dostosowujemy do stężenia preparatu;  

• czas trwania procesu dostosowujemy do pożądanego efektu końcowego (im dłuższy 

czas reakcji, tym skręt będzie silniejszy);  

• proces należy kontrolować poprzez rozwijanie wałka i sprawdzanie skrętu włosa; w 

zależności od oczekiwań, po kontroli, proces można skrócić lub wydłużyć.  



Czas działania zależy od rodzaju płynu i struktury włosa, im dłuższy czas działania tym 

włos bardziej skręcony, ale również i zniszczony. Działanie płynu wynosi od 5 do 15 minut 

i liczy się go od momentu zakończenia aplikacji. Jeśli korzystamy z dodatkowego ciepła, 

to czas działania płynu należy skrócić o połowę. W przypadku używania suszarki 

hełmowej należy na głowę nałożyć czepek lub ręcznik. W przypadku promiennika nie jest 

to konieczne. Skręt należy sprawdzać w 5 punktach, rozwijając pasemko na długość 2-2,5 

skrętu i nigdy nie do końca, gdyż rozwinięty loczek nie ułoży się identycznie po 

ponownym nawinięciu. Rozwinięte pasmo włosów nie można rozczesywać i naciągać. 

Jeśli zmiana kształtu jest nie wystarczająca można przedłużyć czas działania płynu. Jeśli 

stwierdzimy , że skręt jest prawidłowy przerywamy zabieg płucząc włosy. 

Płukanie i osuszanie 

Czas płukania zależy od długości włosów : 

• włosy krótkie 3-5 minut 

• półdługie 5-7 minut 

• długie 10 minut 

jeśli włosy źle spłuczemy, to może stać się to przyczyną złego utrwalenia skrętu. Następnie 

włosy osuszamy z nadmiaru wody - delikatnie papierowym ręcznikiem. Zbyt mokre włosy nie 

wchłoną dokładnie utrwalacza, a nierównomierne odsączenie spowoduje, że włosy będą 

nierównomiernie przyjmować utrwalacz. 

Odpęcznianie 

Polega na nałożeniu na włosy , przed utrwalaczem specjalnego preparatu (neutralizatora), 

którego zadaniem jest przybliżenie do siebie części rozerwanych mostków. Preparat ten 

stosowany jest w przypadku trwałej o silnym pH w celu obniżenia dużej zasadowości 

preparatu przed nałożeniem utrwalacza. 

Płukanie i osuszanie włosów  

 



Temat – Zasady stosowania płynu utrwalającego. 

 

Utrwalenie ma na celu ponowne połączenie mostków dwusiarczkowych, które zostały 

przerwane przez działanie płynu do trwałej. Utrwalacz stabilizuje skręt. Aplikację utrwalacza 

możemy wykonać : 

• na stanowisku fryzjerskim (na szyi należy umieścić rynienkę, a skórę przy poroście 

zabezpieczamy wazeliną i podkładkami) 

• na myjce 

Utrwalenie przeprowadza się metodą kropelkową ( wałek po wałku) lub ciągłą (przy użyciu 

gąbki, która spienia utrwalacz). Utrwalacz nanosimy dwukrotnie według schematu : 

• partie tylne 

• boki 

• włosy na części ciemieniowej 

Dzięki temu nadmiar preparatu może swobodnie ściekać i nie jest wchłaniany przez włosy , 

których jeszcze nie poddano utrwaleniu. Utrwalacz traci właściwości po nałożeniu na włosy, 

to co ścieka z włosów nie jest już aktywnym preparatem. Utrwalacz pozostawiamy na 

włosach według zaleceń producenta i może wynosić od kilku sekund (tzw. utrwalenie 

natychmiastowe) do 10 minut. Najczęściej pozostawiamy utrwalacz na włosach 5-7 minut, 

następnie ściągamy wałeczki (nie rozczesujemy włosów) i powtórnie nakładamy utrwalacz na 

długości i końce włosów (następne 5 minut), włosy płuczemy i osuszamy. Preparaty do 

utrwalania są dostosowane do odpowiednich płynów, dlatego nie dopuszczalne jest łączenie 

płynu i utrwalacza różnych firm lub 

przeznaczonych do różnych rodzajów trwałej 

ondulacji. 

Utrwalanie włosów  



 

 

Temat – Zabiegi końcowe po trwałej ondulacji. 

 

Do zabiegów końcowych po trwałej zalicza się : 

• spłukanie utrwalacza 

• neutralizowanie włosów 

• podstrzyżenie końcówek 

Po utrwaleniu włosy należy obficie spłukać wodą. Na tym etapie nie używamy szamponu, 

gdyż aktywne substancje myjące mogą podrażnić uwrażliwioną skórę głowy. Ponadto istnieje 

ryzyko , że nowo odbudowane mostki dwusiarczkowe rozdzielą się i wrócą do swojego 

pierwotnego położenia. Zabiegiem kończącym trwałą ondulację jest neutralizowanie włosów 

(preparat after-curl). Końcowa neutralizacja zapobiega dalszemu procesowi reakcji 

utleniania. Neutralizator ma odczyn kwaśny, który, neutralizuje resztki nadtlenku wodoru 

oraz zasady. Przywraca neutralne pH, utwardza keratynę , nadaje włosom miękkość i 

sprężystość oraz ułatwia ich rozczesywanie. Neutralizatory w postaci kremowej należy 

spłukać z włosównatomiast w postaci płynnych płukanek pozostawia na włosach. Na 

końcowy efekt trwałej wpływa również strzyżenie, które wykonuje się przed lub po trwałej 

(zależnie od planowanej fryzury). Jeżeli strzyżenie ma być wykonane przed trwałą to należy 

pamiętać , że : 

• krótkie włosy trudno jest nawinąć na wałki 

• przejścia i stopniowania we włosach cieniowanych mogą sprawić trudności przy 

nawijaniu na wałki 

• przy włosach mocno wycieniowanych, końcówki mogą się skręcić zbyt mocno 

• efilacja powinna nastąpić po trwałej 

Jeżeli wykonamy strzyżenie po trwałej to należy pamiętać , że : 

• włosy dłuższe lepiej jest nawinąć na wałki 

• strzyżeniem można skorygować błędy w nawinięciu na wałki 

• fryzurze łatwiej jest nadać pożądaną formę 

 

 

Temat – Trwała ondulacja, a farbowanie. 

 

http://www.wiecejnizeko.pl/farbowanie-wlosow-i-trwala/ 

http://www.wiecejnizeko.pl/farbowanie-wlosow-i-trwala/


Od dawna wiadomo, że zarówno farbowanie, jak i trwała ondulacja niszczą nasze włosy. 

Niestety, nie zawsze chcemy bądź możemy zrezygnować z tych zabiegów. Warto więc zrobić 

wszystko, aby w tej sytuacji jak najbardziej chronić włosy. Wskazane jest, aby między 

farbowaniem a zabiegiem trwałej ondulacji minęło kilka dni. Taki odstęp czasu zapewnia 

lepszą ochronę włosów i ogranicza wpływ na siebie obydwu wspomnianych zabiegów. 

Ponadto trzeba pamiętać o tym, że nawet po upływie tych kilku dni, włosy będą traciły kolor 

pod wpływem trwałej, a ich odcień będzie się zmieniał w niepożądany sposób. Jeśli więc 

niemożliwe jest oddzielenie tych zabiegów, to trzeba mieć świadomość, że: trwała ondulacja 

wykonana tuż po farbowaniu włosów zmniejsza intensywność ich koloru; farbowane włosy 

łatwo ulegają rozjaśnieniu; odcienie są zawsze żywsze; farbowanie włosów tuż po zrobione 

trwałej zawsze powoduje przyciemnienie odcienia – kolor może być intensywniejszy lub za 

ciemny, ponieważ składniki do trwałej są łatwiej penetrowane przez składniki mieszanki 

barwiącej. 

 

Temat – Trwała ondulacja kolorowa. 

 

Trwała kolorowa przekształca strukturę włosów z prostych na kręcone z jednoczesnym 

odświeżeniem koloru włosów farbowanych lub nadaniem koloru włosom naturalnym (w tym 

drugim przypadku fryzjer jest bardziej ograniczony). Trwała ta jest zalecana, gdy w jednym 

dniu trzeba wykonać te dwa zabiegi. Technologiczny przebieg trwałej kolorowej jest taki sam 

jak trwałej chemicznej, różnice występują przy utrwaleniu włosów. Po nałożeniu pierwszego 

utrwalacza pozostawia się go na 5 minut, następnie należy wałki ściągnąć delikatnie i 

ponownie utrwalić aplikując na włosy za pomocą dozownika środek półtrwale koloryzujący. 

Należy pozostawić go na 5 min. , po czym spłukujemy utrwalacz i   preparat koloryzujący. 

Utrwalenie skrętu zachodzi z równoczesnym koloryzowaniem włosów. Utleniacz zawarty w 

emulsji barwiącej odtwarza mostki dwusiarczkowe i wprowadza barwniki do wierzchniej 

warstwy włosa. Zabieg wykonuje się na włosach naturalnych zdrowych. Preparat 

koloryzujący ma kwaśny odczyn pH 6,8 . 

https://www.youtube.com/watch?v=vmtLafu-3bk – zobacz film trwała koloryzująca firmy 

Goldwell krok ,po kroku 

 

Temat – Zasady i techniki nawijania włosów na wałki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTz7k9vs-lk 

https://www.youtube.com/watch?v=Og3QFN3PzlM 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxmtw6yMyLU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmtLafu-3bk
https://www.youtube.com/watch?v=zTz7k9vs-lk
https://www.youtube.com/watch?v=Og3QFN3PzlM
https://www.youtube.com/watch?v=Hxmtw6yMyLU


Zasady nawijania włosów na wałki : 

• dokładnie przeczesać włosy 

• pasemko powinno być nieco węższe od długości wałka 

• pasemko nie powinno być szersze niż przekrój wałka 

• użyć papierka od końcówki włosów, by czysto i starannie nawinąć wałki 

• nie zmieniać sposobu trzymania pasemka w czasie nawijania na wałek 

• umieszczać wałki na głowie przestawnie i dzielić włosy zygzakowato przy wałkach 

cienkich i gładkich 

• z reguły trzyma się pasemka pod kątem prostym do skóry głowy nawijając włosy 

równomiernie, nie za mocno i nie za luźno 

• nie umieszczać gumki utrzymującej zbyt blisko nasady włosa 

Włosy nawijamy na wałki za pomocą dwóch metod:  

• metoda nawijania płaskiego – stosowana przy włosach krótkich i półdługich. Polega 

na nawinięciu całego pasma włosów od jego końca do nasady;  

• metoda nawijania spiralnego – z reguły stosowana przy długich włosach. Pasma 

nawijamy od końcówki do nasady lub od nasady do końcówki, stosując spiralny skręt 

włosów.  

 

 

 

 

Na podstawie tych metod fryzjer może wykorzystać lub stworzyć różnego rodzaju techniki. 

Wyróżniamy cztery techniki nawijania klasycznego:  

1) technika krzyżowa – wydzielamy pasma o szerokości wałków. Pierwsze pasmo wybieramy 

od czoła do karku, a kolejne po bokach głowy. Nawijanie na wałki rozpoczynamy od 

środkowego pasma i kończymy na pasmach bocznych;  

 

Nawijanie krzyżowe  



2) technika równoległa – wydzielamy środkowe pasemko od czoła do karku i nawijamy je na 

wałki. Pozostałe sekcje boczne nawijamy ukośnie, tak aby stworzyły przedłużenie sekcji 

środkowej. Pozostałe pasma nawijamy klasycznie;  

3) technika cegiełkowa – ma na celu unikanie wszelkich luk pomiędzy włosami. Polega na 

nawijaniu wszystkich włosów od przodu głowy do linii karku.  

 

Nawijanie cegiełkowe 

4) technika jodełkowa – nawinięcie na wałki jedynie wybranej partii włosów. Polega na 

wyznaczeniu linii w kształcie zygzaka przez środek głowy, na podstawie której nawijamy 

wałki naprzemiennie do siebie.  

 

Nawinięcie wałka 

 

Nawinięcie włosów na wałki 

Technikę nawijania włosów oraz średnicę wałków dobiera się do planowanego kształtu 

fryzury uwzględniającego życzenie klienta. Przed nawinięciem włosów na wałki nie należy 

ich nasączać żadnym preparatem do trwałej ondulacji. 

Zasady doboru średnicy wałków do długości włosów i planowanej siły skrętu 



przedstawiono w poniższej tabeli: 

Długość włosów Siła skrętu średnica wałków 
Włosy krótkie Bardzo silny 

Silny 
Lekki 
Brak skrętu uniesienie u nasady 

5 mm 
7mm 
8mm 
9mm 

Włosy półdługie Bardzo silny 

Silny 

Lekki 

Brak skrętu uniesienie u nasady 

10mm 
12mm 
14mm 
15mm 

Włosy długie Bardzo silny 
Silny 
Lekki 
Brak skrętu uniesienie u nasady 

16mm 
19mm 
22mm 
25mm 

 

Istotnym elementem pracy na tym etapie świadczenia usługi jest prawidłowe nawinięcie 

pasma włosów na wałek. 

 

 Prawidłowe wydzielenie pasma 

 Nałożenie papierka zabezpieczającego 

końce włosów 



 Nawijanie na wałek 

Umocowanie wałka 

 

Techniki kreatywne nawijania włosów na wałki. 

Techniki twórcze stosowane są zazwyczaj do ondulacji włosów długich za pomocą metody 

nawijania płaskiego lub spiralnego. Nawija się wszystkie włosy lub tylko ich fragmenty. Dobór 

odpowiedniej techniki uzależniony jest od efektu końcowego, jaki zamierzamy uzyskać. 

Wyróżniamy następujące techniki kreatywne:  

1) nawijanie pionowe:  

• płaskie – wykonywane na włosach powyżej 20 cm długości dla uzyskania efektu 

delikatnych loków;  

•  spiralne – wykonywane dla uzyskania efektu elastycznych loków (włos nawijamy od 

dolnego końca wałka w górę, co powoduje luźne opadanie wałków);  

 

2) nawijanie szczytowych partii włosów – ondulowanie jedynie nasady włosów dla uzyskania 

efektu objętości fryzury. Najczęściej wykonywane techniką twist (skręcanie w palcach 

pasemek włosów);  

 

3) nawijanie końcówek – stosowane u klientek z długimi włosami w celu uzyskania 

łagodnego skrętu, bez podnoszenia włosów od nasady (na przykład technika bunches).  



 

 

Techniki kreatywne:  

✓ Nawijanie pionowe(jeż), pionowe, płaskie i spiralne  

✓ Szczytowe partie głowy – „twist”  

✓ Same końcówki – „bunches” „scoop”  

✓ Nawijanie kierunkowe 

✓ Nawijanie naprzemienne 

✓ „Wałek na wałek” 

✓ „Weave” 

 

Technika „twist” – efektywne podniesienie formy w szczycie głowy, podkreśla linię głowy. 

Pasma nawijane są na szczycie głowy i przypinane klipsami.  

 

Technika ondulowania końcówek – polecana dla klientek z długimi włosami, efektem są 

skręcone pasma i nie zwiększa to objętości na szczycie góry. 

 

Technika ‘Bunches” – polecana do długich włosów, uzyskuje się przez nią naturalne loki i 

fale. Związane włosy w kucyk nawijamy na wałki.  

 

Nawijanie pionowe płaskie (od końca do nasady) – idealne do włosów od 20cm i dłuższych, 

uzyskujemy delikatne loki. Włosy nakręcamy od środka w prawą i lewą stronę. Niekiedy na 

szczycie głowy nawijamy techniką jodełkową 

 

Nawijanie pionowe spiralne (na wałkach tradycyjnych) – włosy zaczynamy nawijać od dołu 

do góry. Wałki wyższe luźno odpadają nad dolnymi, wychodzą wówczas trwałe loki na całej 

długości.  

 

Technika „scoop” – łagodna forma nawijania na włosach bardzo długich. Włosy związane są 

na czubku głowy i nawijane na wałki. Technika ta daje wyraźne loki. 

 



Nawijanie kierunkowe płaskie – przeznaczone dla włosów krótkich. Włosy nawija się 

zgodnie z kierunkiem wzrostu lub od planowanego kierunku czesania włosów.  Zwiększa to 

objętość włosów przy nasadzie i końce są zawinięte 

 

Nawijanie kierunkowe pionowe – dopasowane do włosów długich dla uzyskania 

uformowanych fal. Stosowany jest podział klasyczny i włosy są nawijane są kierunkowo na 

wałki średniej wielkości. Końcówki zaś pozostawiamy luźne. 

 

Naprzemienne nawijanie -  wykonywane w celu podniesienia włosów od nasady i nadaniu 

ruchu. Pasma nawijamy naprzemiennie od końca do nasady na wałki średniej wielkości. 

Zróżnicowanie kształtu włosów dodaje objętości, puszystości i dynamiki.  

 

Technika wałek na wałek – wykorzystywane dla włosów powyżej 20 cm, szczególnie z różną 

strukturą włosów tzn. porowate końce i środek, zdrowe przy nasadzie. Nawijanie zaczynamy 

od nasady, a końce zostawiamy swobodnie. Na wałki dolne założone są podkładki które 

podtrzymują wałki i odciągają gumki, zaś górne wałki nawijamy na końcówki w przeciwną 

stronę niż dolne. Często dolne wałki nawija się od tyłu, zaś górne do przodu. 

 

Technika „weave” – wykorzystuje się do tego czyściki do fajek. Włosy nawijamy od granic 

porostu do szczytu głowy. Wałek nakładamy przy nasadzie pasma i przekładamy pasemko na 

przemian przez obie połówki tworząc ósemki do końca pasemka.  

W zależności od efektu, jaki zamierzamy osiągnąć, na włosach można zastosować poniższe 

techniki: 

 

 

Podręcznik Nowoczesne zabiegi fryzjerskie Z. Sumirska  str. 108-112, 124-125 



 

Temat – Błędy popełniane przy trwałej ondulacji przyczyny ich 

powstawania. 

 

 

Odgniecione przedziałki 

Przyczyny: 

• zbyt duża ilośćpłynu ondulującego, 

• za mocny płynondulujący, 

•  niewłaściwa kontrola działaniapłynu ondulującego 

Podrażnienie skóry 

Przyczyny: 

• uczulenie bądź alergiana składniki płynu, 

• niewłaściwa aplikacjapłynu, 

• włosy zbyt mocnonaciągnięte na wałkiw okolicach skroni 

Włosy połamane 

Przyczyny: 

•  nawinięcie za szerokichpasm włosów na wałki, 

• Nieprawidłowoodciągnięte gumkimocujące walki, 

• zbyt stężony płynondulujący, 

• zbyt długi czas działaniapłynu, 

• włosy zbyt mocnonaciągnięte przy nawijaniu, 



Załamania przy nasadzie 

Przyczyny: 

• nawinięcie zbytszerokich pasmwłosów na wałki, 

• nieprawidłowoodciągnięte gumkimocujące walki 

 

Uszkodzenia włosów / skóry  Możliwe przyczyny   

Miejscowe załamania 

włosów  

Włosy za mocno naciągnięte podczas nawijania.   

Źle umieszczona gumka do wałka. Użycie mocnego 

płynu.  Nieprawidłowy kąt nawijania pasma. Pasmo 

szersze od długości wałka.   

Poparzenia i podrażnienia 

skóry  

Kontakt skóry z środkami chemicznymi. Wniknięcie płynu do 

torebki włosowej. Niedokładne wypłukanie płynu z włosów.   

Zbyt skręcone włosy   

 

 

 

Zbyt skręcone i 

zniszczonewłosy  

Za mocny płyn dla struktury włosów,  

za długi czas reakcji, za mała średnica 

nawijaczy, za mocne naciąganie włosów 

podczas nawijania. Brak lub niedostateczne 

zbiegi pielęgnacyjne   

Włosy proste, zbyt słaby 

skrętwłosów, ondulacja traci 

kształt.  

Za słaby lub za mało płynu ondulującego, za luźno nawinięte 

pasemka, zbyt duża średnica nawijaczy, za krótki czas reakcji, 

nieudane utrwalanie i neutralizacja, włosy rozciągane podczas 

suszenia.  

Załamane końcówki włosów-

efekt haczyków   

Niedokładne wkręcenie końcówek,  

załamanie końcówek grzebieniem szpikulcem podczas 

nawijania, nie zastosowanie bibułek (ułatwiają 

nawijanie końców).  

Brak sprężystości 

ondulowanych włosów  

Brak zabezpieczenia przy włosach zniszczonych, 

nieprawidłowa analiza stanu włosów i ondulacja 

włosów pozbawionych elastyczności.   

Złe utrwalanie (słabe, krótkie).   

 

 

Temat – Pielęgnacja włosów po trwałej ondulacji. 

 

Określenie wskazań pielęgnacyjnych do domu 

Trwałość pielęgnacji, sprężystość oraz elastyczność będzie tylko wtedy, jeżeli włosy 

w domu będą odpowiednio pielęgnowane. Ważna jest w tym rola fryzjera, który powinien 



nauczyć klienta postępowania i zaproponować odpowiednie środki pielęgnacyjne. 

Przedłużanie efektu trwałej ondulacji 

Po zabiegu trwałej ondulacji włosy wymagają specjalnej pielęgnacji oraz zachowania 

pewnych zasad działania. Do najważniejszych należą: 

1. Ze świeżo skręconymi włosami musimy postępować niezwykle ostrożnie. Dobrze jest 

odczekać dwa trzy dni, aż skręt się utrwali i dopiero poddawać je innym zabiegom typu 

mycie czy koloryzowanie. Również należy unikać w tym czasie szczotki do włosów, 

wałków, lokówki czy suszenia suszarką. Loki mogą stracić błyskawicznie swoją 

sprężystość. 

2. Dobrze jest po zabiegu i mniej więcej, co cztery tygodnie ostrzyć końce włosów. 

3. Skręcone trwałą włosy powinno się delikatnie czesać grzebieniem o szerokim rozstawie 

zębów. 

4. Naturalny efekt loczków osiągnie się rozdzielając jeszcze mokre pasma i susząc je 

suszarką z dyfuzorem. 

5. Mimo, że stosowane płyny są dużo łagodniejsze nie uniknie się lekkiego przesuszenia 

włosów. Dlatego po każdym myciu należy je wygładzać i nawilżać stosując odpowiednie 

odżywki. 

Zadanie 

Dlaczego włosów po trwałej nie można myć przez 2-3 dni ? 

 

Temat – Trwała stylizacja. 

 

Trwała stylizacja to przekształcenie struktury włosów na czas nie dłuższy niż 6-8 tygodni. 

Wykonuje się ją w celu : 

• zwiększenia objętości (efekt push-up) 

• odbicie włosów od nasady 

• delikatne przekształcenie struktury włosa 

Klientka decydując się na trwałą stylizację umożliwia sobie łatwe i szybkie ułożenie fryzury w 

domu. Preparatem do trwałej stylizacji jest head-lines. Zmianę kształtu włosa uzyskuje się 

przy zastosowaniu gumowych papilotów lub bardzo grubych wałków do trwałej. Nawijacze 



kręci się w sposób kierunkowy zgodnie z ułożeniem fryzury. Trwała stylizacja może 

przekształcić cały porost lub tylko jego fragmenty np. włosy na koronie. 

Technologiczny przebieg trwałej stylizacji : 

• nałożony preparat pozostawiamy na włosach do 15 minut 

• spłukujemy płyn ondulujący i utrwalamy włosy za pomocą specjalnego stabilizatora 

skrętu rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:4 

• stabilizator działa natychmiast , dlatego też zaraz po utrwaleniu nawijacze należy 

rozkręcić i spłukać włosy oraz zneutralizować je kwaśnym preparatem 

Push-up daje efekt zwiększenia objętości włosów na czas 4-6 tygodni. Płyn ondulujący jest w 

formie pianki i aparatu do automatycznego nawijania włosów. Nasadki, które się nawija mają 

różną grubość, dzięki czemu można uzyskać różny stopień odbicia włosów. Metodą push-up 

można stylizować wszystkie włosy lub tylko wybrane partie. 

 

 

 

 

 

 


