
Preparaty do ondulacji i prostowania chemicznego oraz ich działanie na 

keratynę  

Preparaty trwale ondulujące są dwuskładnikowe. 

 Pierwszy składnik – płyn zmiękcza keratynę, 

 drugi – utrwalacz utlenia zmieniona strukturę keratyny.  

Podstawowym składnikiem każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor. W zależności od 

wartości pH, w którym zachodzi uwodornienie mostków cystynowych, wyróżnia się reduktory 

działające w środowisku:  

- zasadowym np. kwas tioglikolowy, tioglikolan amonu, cysteina,  

- lekko kwaśnym np. ester kwasu tioglikolowego i gliceryny, sole kwasu siarkowego. 

 Reduktory działające w środowisku zasadowym są stosowane w płynach do ondulacji chemicznej na 

włosach naturalnych oraz trudno skręcających się. Druga grupa reduktorów jest stosowana w płynach 

do ondulacji chemicznej na włosach rozjaśnionych, farbowanych oraz porowatych. Podstawowym 

składnikiem każdego utrwalacza jest oksydant. W zależności od wartości pH, w którym działa, 

wyróżnia się utleniacze działające w środowisku:  

- zasadowym np. 1–2 % wodne roztwory nadtlenku wodoru, 

 - lekko kwaśnym i obojętnym np. 7–15 % wodne roztwory bromianu sodu.  

Poza wymienionymi składnikami podstawowymi środki do ondulacji chemicznej zawierają szereg 

substancji pomocniczych. Skład płynu i utrwalacza przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

 



 

Zabieg ondulacji chemicznej jest zabiegiem inwazyjnym, mogącym spowodować nieodwracalne 

uszkodzenia struktur keratynowych włosa, dlatego oprócz wyżej wymienionych środków do zabiegu 

stosuje się również preparat zabezpieczający (nakładany na włosy przed aplikacją płynu) oraz 

neutralizator (nakładany na włosy po spłukaniu utrwalacza). Preparat zabezpieczający to kompozycja 

substancji ochronnych i środków pomocniczych. Substancje ochronne np. węglowodory, oleje 

mineralne, woski, alkohole tłuszczowe, osadzają się na powierzchniach porowatych i opóźniają 

przenikanie w tych miejscach płynu do kory włosa. Przekształcenie struktury jest wówczas 

równomierne, a uzyskany skręt regularny na całej długości. Neutralizator to kompozycja substancji 

przywracających naturalny, lekko kwaśny odczyn włosom. Dzięki jego zastosowaniu łuski włosowe 

zamykają się – włosy są gładsze w dotyku, lśniące i łatwiej je rozczesać.  

Mechanizm chemicznego ondulowania włosów  

Mostki cystynowe (disiarczkowe) ułożone prostopadle między sąsiednimi łańcuchami keratyny 

tworzą tzw. strukturę alfa – keratyny. Jej obecność we włosach powoduje, że są one proste, sztywne 

 i trudne do układania. Mostki cystynowe ułożone ukośnie między sąsiednimi łańcuchami keratyny 

tworzą strukturę beta – keratyny. Wówczas włosy są falujące. O stopniu ich pofalowania decyduje kat 

nachylenia mostków disiarczkowych – im większe tym włos bardziej kręcony.  

Proces ondulacji chemicznej polega na zmianie położenia mostków 

disiarczkowych – przekształceniu alfa – keratyny w beta – keratynę. Podczas zabiegu zmienia się 

położenie ok. 30 % wiązań. 



 

Chemiczne przekształcenie struktury keratyny rozpoczyna się w momencie nałożenia płynu trwale 

ondulującego na włosy. Substancje alkalizujące w nim zawarte powodują rozpuszczenie ochronnego 

płaszcza lipidowego włosów oraz rozchylenie łusek włosowych. Do kory wnikają cząsteczki reduktora. 

Następuje proces uwadarniania atomów siarki tworzących mostki cystynowe – wiązania ulegają 

rozluźnieniu i zrywaniu. Włosy stają się plastyczne i przyjmują kształt odpowiadający średnicy 

wałków, na które są nawinięte. Gdy włosy przyjmą kształt odpowiadający fryzjerowi reakcję przerywa 

się przez silne rozcieńczenie płynu ondulującego (płukanie włosów wodą przez 5–10 minut). Na tym 

etapie zabiegu włosy zawierają ok. 30 % uwodornionych mostków cystynowych. 

 

Aby powstała struktura nie uległa rozluźnieniu, należy przeprowadzić utrwalenie skrętu. Ten etap 

zabiegu rozpoczyna się w momencie aplikacji utrwalacza na włosy. Proces polega na odwodornieniu 

mostków cystynowych środkami utleniającymi. Aktywny atom tlenu powstający w wyniku rozkładu 

cząsteczki oksydantu (substancje aktywne zawarte w utrwalaczu) reagują z wodorami przyłączonymi 

do atomów siarki, tworząc cząsteczkę wody. Usuniecie wodorów powoduje automatyczne 

odtwarzanie mostków cystynowych przez łączenie znajdujących się blisko siebie atomów siarki. 

Powstała w ten sposób struktura jest trwała i nie ulega rozluźnieniu. Proces odwodornienia przerywa 

się przez silne rozcieńczenie utrwalacza. 



 

Chemiczne prostowanie włosów Chemiczne prostowanie włosów polega na zmianie ułożenia 

mostków cystynowych z ukośnego ( beta – keratyna) – odpowiedzialnego za falowanie włosów na 

prostopadłe (alfa – keratyna) charakterystyczne dla włosów prostych. Zmiana struktury keratyny 

odbywa się na tej samej zasadzie, co w ondulacji chemicznej. Do zabiegu stosuje preparaty trwale 

ondulujące. Różnica polega na tym, że włosów nie nawija się na wałki tylko wygładza. Rodzaje 

składników stanowiących preparaty do prostowania chemicznego, składniki aktywne w nich zawarte 

oraz ich działanie na włosy przedstawiono w poniższej tabeli. Zabieg rozpoczyna się od aplikacji 

zabezpieczacza na włosy. Kolejny etap to nałożenie środka redukującego. Po jego aplikacji konieczne 

jest równomierne przeczesywanie włosów w celu ich wyprostowania. Po rozcieńczeniu reduktora na 

włosy nakłada się utrwalacz. 

 



 

Dużą popularnością cieszy się obecnie wykonywanie chemicznego prostowania włosów na gorąco. 

Zabieg przebiega podobnie jak tradycyjny. Różnica polega na sposobie uzyskiwania kształtu włosów 

 i utrwaleniu zmienionej struktury. Na włosy nasączone płynem redukującym nakłada się dodatkowy 

preparat zabezpieczający włosy przed przegrzaniem. Po jego nałożeniu włosy prasuje się żelazkiem 

fryzjerskim. Czynność ta wspomaga działanie środka redukującego i dodatkowo powoduje częściowe 

odwodornienie zmienionego położenia mostków cystynowych. Ostatnim etapem zabiegu jest 

dodatkowe utrwalenie struktury keratyny za pomocą słabo działającego utrwalacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie  

 Opisz poniższe schematy.  

Schemat 1 
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