
1. Temat: Woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie

Woda to jeden z podstawowych surowców fryzjerskich. Jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik jest
wykorzystywana  w  produkcji  wielu  preparatów  fryzjerskich,  jak:  szampony,  farby,  płyny  i
utrwalacze do trwałej ondulacji, oraz jako faza wodna - w produkcji emulsji i roztworów. Stanowi
niezbędny  surowiec  do  mycia  włosów  na  mokro,  do  usuwania  zanieczyszczeń  z  narzędzi  i
przyborów. Od jakości wody zależy jakość świadczonych usług fryzjerskich.

 1. Rodzaje wody
 Woda  występuje  na  Ziemi  w  trzech  stanach  skupienia:  ciekłym  -  morza,  oceany  i  wody
śródlądowe, stałym-lód, gazowym - para wodna. 

Cząsteczkę  wody  stanowią  dwa  atomy  wodoru  i  jeden  atom  tlenu  -  H2O. Według  miejsca
występowania wyróżnia się wody powierzchniowe, głębinowe i opadowe. 

Woda mórz i oceanów  ma odczyn zasadowy (ph ok. 8), charakteryzuje się dużym zasoleniem i
obecnością licznych pierwiastków, np. krzemu, jodu, rtęci, chromu, srebra. Powoduje uszkodzenia
włosów ze  względu na  odczyn  (włosy w środowisku zasadowym pęcznieją).  Włosy nasączone
wodą morską intensywnie pochłaniają promienie słoneczne, które niszczą keratynę - podstawowe
białko, z którego zbudowane są włosy. Dlatego po kąpieli w morzu powinno się spłukiwać włosy
wodą słodką. 

Wody  słodkie mają  odczyn  kwaśny,  często  są  zanieczyszczone  ściekami  przemysłowymi  i
komunalnymi oraz  środkami  chemicznymi wypłukiwanymi z  pól  uprawnych.  Uzdatniona woda
rzek i jezior jest doprowadzana wodociągami m.in. do mieszkań i salonów fryzjerskich. Woda ta
nadaje się do mycia, a jej kwaśny odczyn wpływa ściągająco na włosy. Nie można natomiast jej
stosować  do  produkcji  preparatów  fryzjerskich,  ponieważ  kwaśny  odczyn  zaburza  działanie
substancji aktywnych w środkach fryzjerskich. Do produkcji farb, płynów ondulujących itp. stosuje
się czystą chemicznie wodę destylowaną. 

Wody głębinowe pozyskuje się ze źródeł podziemnych, zawierają cenne mikro- i makroelementy,
które działają leczniczo. 

Do wód opadowych należą deszczówka i woda ze stopionego śniegu - charakteryzują się niską
zawartością  soli  wapnia  i  magnezu  (to  woda  miękka).  Na  skutek  zanieczyszczenia  powietrza
spalinami (które zawierają tlenki siarki i azotu) woda opadowa - tzw. kwaśne deszcze - nie jest
wykorzystywana w życiu codziennym. 

2. Właściwości fizyko-chemiczne wody

 Budowa chemiczna wody 
Cząsteczkę wody tworzą dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. H2O.
 W cząsteczce wody między atomami tlenu i wodoru występują mocne wiązania atomowe
spolaryzowane. Nadają one cząsteczce biegunowość i tworzą z niej dipol, co oznacza, że
przy  atomie  tlenu  panuje  elementarny  ładunek  ujemny  (-),  a  przy  atomach  wodoru
elementarny  ładunek  dodatni  (+).  Między  cząsteczkami  wody  działają  słabsze  siły
przyciągania.  Cząstkowe  ładunki  ujemne  na  atomie  tlenu  przyciągają  ładunki  dodatnie
(dwa) na atomach wodoru sąsiedniej cząsteczki wody. Tworzą się wówczas tzw. wiązania
wodorowe.  Każda  cząsteczka  wody  łączy  się  z  czterema  innymi  w  pięcioelementową
strukturę zwaną gronem

 Napięcie  powierzchniowe  Wiązania  wodorowe między cząsteczkami  powodują,  że  na



powierzchni wody cząsteczki zagęszczają się i powstaje tzw. błonka powierzchniowa. Siły,
które działają na cząsteczki tworzące błonkę. stanowią napięcie powierzchniowe. Powoduje
ono, że woda dąży do przyjęcia kształtu o najmniejszej powierzchni, czyli kropli. Krople z
kolei łączą się ze sobą. Napięcie powierzchniowe działa też na granicy faz (tzw. napięcie
międzyfazowe woda - powietrze, woda - olej, woda - ciało stałe.  Dzieje się tak podczas
zwilżania  włosów  wodą  lub  jej  roztworami.  Woda  gromadzi  się  na  ich  powierzchni  w
postaci  kropli.  Wówczas  zwilżalność  włosów można zwiększyć  odpowiednimi  środkami
powierzchniowo czynnymi które obniżą napięcie powierzchniowe na granicy faz (woda -
ciało  stałe)  i  płyn  wnika  do  wnętrza.  W  taki  właśnie  sposób  działają  substancje
powierzchniowo  czynne  (SPC)  w  szamponach,  farbach  oraz  płynach  do  ondulacji,  te
substancje  ułatwiają  wnikanie  w  głąb  włosów  aktywnych  substancji  rozpuszczonych  w
wodzie. 

W  ł  a  ś  ciwo  ś  ci fizyczne i fizykochemiczne wody
Woda to bezbarwna i bezwonna ciecz bez smaku. Jej gęstość wynosi 1 g/cm3, temperatura
wrzenia 100°C, a temperatura topnienia 0°C.

Właściwością  fizyczna wody mającą  istotne znaczenie w pracy fryzjera jest rozpuszczalność  (R).
Jest to proces polegający na mieszaniu co najmniej dwóch substancji, w wyniku czego powstaje
roztwór. Biorąc pod uwagę wielkość cząstek substancji rozpuszczonej, roztwory dzieli się na:

- właściwe – otrzymywane przez rozpuszczenie w wodzie substancji o małych rozmiarach
cząstek (np. cukru). Są przeźroczyste i dzielą się na nasycone (w roztworze nie można już
rozpuścić więcej substancji) oraz nienasycone;

- koloidalne – otrzymywane przez rozpuszczenie w wodzie cząstek o dużych rozmiarach
(np. białka). Są lepkie, mętne i opalizujące. Rozpraszają światło.

O szybkości rozpuszczania decyduje temperatura, stopień rozdrobnienia substancji
rozpuszczanej oraz intensywność mieszania.

Właściwości chemiczne wody
Najważniejszą właściwością chemiczną wody jest zdolność rozpadu jej cząsteczek na
jony (autodysocjacja).
H2O → H+ + OH─
woda kation anion
wodorowy wodorotlenkowy
W czystej wodzie panuje równowaga między jonami i odczyn wody jest obojętny.
Dlatego jest ona wykorzystywana przy produkcji preparatów fryzjerskich.

Twardość wody
Twardość wody to obecność w niej kationów wapnia i magnezu oraz anionów
chlorkowych, siarczanowych, azotanowych i wodorowęglanowych. Jest oznaczana za pomocą
specjalnych testerów w stopniach niemieckich (°d).



Woda twarda obniża efektywność wykonywanych na włosach zabiegów chemicznych,
wymaga stosowania większych ilości szamponów podczas mycia włosów oraz pozostawia na
nich trudny do usunięcia osad.  Ponadto sole żelaza zawarte w wodzie mogą mieć wpływ na efekt 
koloryzacji oraz trwałej ondulacji. Dlatego zasadne jest jej zmiękczanie.
W zależności od zawartych w wodzie jonów wyróżnia się twardość:
- przemijającą – wywołaną obecnością jonów wodorowęglanowych,
- nieprzemijającą (stałą) – wywołaną obecnością jonów siarczanowych, azotanowych
i chlorkowych.
Twardość przemijającą wody usuwa się poprzez jej gotowanie (sole wodorowęglanowe
wytrącają się w postaci kamienia kotłowego), natomiast jedną z metod usuwania twardości
stałej jest stosowanie sekwestrantów. Są to substancje zmiękczające (np. soda), które
powodują wytrącenie jonów wapnia i magnezu w formie osadu.



2. Temat: Zastosowanie kwasów i zasad we fryzjerstwie. 

• Kwasy  i  zasady  służą  do  otrzymywania  cennych  surowców  fryzjerskich,  środków
powierzchniowo  czynnych,  sekwestrantów  oraz  zagęszczaczy.  Wspomagają  działanie
substancji  pielęgnacyjnych  na  włosy,  a  także  umożliwiają  przeprowadzenie  procesów
rozjaśniania, farbowania oraz chemicznego ondulowania i prostowania włosów.

• Kwasy to związki chemiczne zbudowane z atomu wodoru i reszty kwasowej. Dzielą się na
kwasy tlenowe i beztlenowe.

Ogólny wzór kwasów to:   HnR

gdzie:
H+ – wodór (jon wodorowy)
R – reszta kwasowa n – liczba jonów wodorowych (kationów) w cząsteczce kwasu
Biorąc pod uwagę budowę reszty kwasowej wyróżnia się kwasy:
− beztlenowe, w których resztę kwasową stanowi atom lub atomy niemetali, np. HCl – kwas solny, 
HCN – kwas cyjanowodorowy,
− tlenowe, w których reszta kwasowa zawiera atom bądź atomy tlenu, np. H2SO4 – kwas siarkowy 
(VI), HNO3 – kwas azotowy (V).
 

• Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z jonu (kationu)metalu i grupy lub grup 
wodorotlenkowych.

Ogólny wzór wodorotlenków to:  Me (OH)n

gdzie:
Me+ – atom metalu (jon metalu – kation)  
OH- – grupa wodorotlenkowa
n – liczba grup wodorotlenkowych w cząsteczce wodorotlenku
Specyficzną grupę wodorotlenków stanowią zasady, czyli wodne roztwory wodorotlenków metali 
lekkich oraz amoniaku, np.
NH4OH – wodorotlenek amonu (woda amoniakalna)
NaOH – wodorotlenek sodu
Ca(OH)2 – wodorotlenek wapnia

• Zasady to wodne roztwory wodorotlenków

• Właściwości kwasów i zasad mające znaczenie we fryzjerstwie:
- DYSOCJACJA to zdolność rozpadu na jony pod wpływem rozpuszczalnika, w wyniku 
czego powstają ELKEKTROLITY
- ZOBOJĘTNIANIE czyli wytworzenie równowag między kwasami i zasadami. Kwasy i 
zasady się wzajemnie neutralizują, a roztwór po takiej reakcji ma odczyn obojętny.
- WYTRĄCANIE OSADÓW to proces, któremu ulegają kwasy i zasady w reakcjach z 
solami. Mechanizm strącania był wykorzystywany do usuwania farb metalicznych z 
włosów. Ponieważ tej grupy produktów nie stosuje się obecnie do barwienia włosów, to 
wytrącanie osadów nie znajduje zastosowania we fryzjerstwie.



• Do celów fryzjerskich stosuje się słabe kwasy i zasady:
- zasady to woda amoniakalna stosowana w farbach i rozjaśniaczach do przyśpieszania 
rozpadu nadtlenku wodoru i alkalizacji środowiska, w preparatach do trwałej powoduje 
pęcznienie i otwarcie włosa
- kwasy to kwas siarkowy ( w oksydantach), kwas fosforowy( w utrwalaczach), kwas borny(
zakwasza, dezynfekuje i używany jako substancja konserwująca)

Nazwa związku Działanie Zastosowanie

Woda amoniakalna 
oraz jej sole 
siarczanowe  i 
węglanowe

− alkalizuje środowisko prowadzenia 
reakcji,
− katalizuje rozkład nadtlenku wodoru,
− powoduje pęcznienie włosów

Oksydanty, płyny  do ondulacji 
chemicznej, płyny do 
chemicznego prostowania, farby 
właściwe

Kwas siarkowy   - stabilizuje rozkład nadtlenku wodoru Oksydanty

Kwas fosforowy − stabilizuje rozkład nadtlenku wodoru, −
zmiękcza wodę,
− reguluje odczyn roztworów (bufor 
fosforanowy)

Oksydanty, farby właściwe, 
szampony fryzjerskie

Kwas borny − zakwaszacz,
− dezynfekuje
− przedłuża trwałość preparatów

Preparaty do pielęgnacji włosów 
z przetłuszczającą się skórą 
głowy, szampony



3. Temat:   Odczyn pH i jego wpływ na włosy. 

 Skala pH jest oparta na stężeniu jonów wodorowych w roztworze. 

- odczyn kwaśny  – w roztworze znajduje się    nadmiar jonów wodorowych H+  

- odczyn zasadowy  – w roztworze znajduje się  nadmiar jonów wodorotlenowych OH-

  - odczyn obojętny  – w roztworze jony H+  = OH-    znajdują się w równowadze

Włosy mają naturalny lekko kwaśny odczyn 4,5-6 pH. Zbyt kwaśne lub zbyt zasadowe środowisko 
powoduje niszczenie struktur białkowych włosa. Dlatego wszystkie zbiegi chemiczne powinny 
odbywać się w bezpiecznym dla włosów przedziale od 4-10 pH 

 Odczyn roztworu lub preparatu ma duże znaczenie dla fryzjera. 

Środowisko kwaśne powoduje że:
• łuski włosa się ściągają
• włos są chronione przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
• włosy są gładkie w w dotyku i błyszczące

Środowisko zasadowe powoduje że:
• włosy pęcznieją
• łuski się rozchylają i odsłaniają korę
• umożliwia wprowadzenie substancji chemicznych do włosa
• włosy są szorstkie, matowe i osłabione

– Kosmetyki do pielęgnacji i ochrony włosów powinny znaleźć się w przedziale 4,5-6 pH
– Kosmetyki mające aktywnie działać wewnątrz włosa powinny mieć zasadowy odczyn
– Preparaty utleniające i neutralizujące powinny mieć kwaśny odczyn

Działanie na włosy Grupy preparatów Wartość pH

Ściągające  − preparaty pielęgnacyjne: odżywki, 
balsamy, toniki
− preparaty do wodnej ondulacji: pianki, 
żele,
fluidy − neutralizatory

4,5–6



 

Lekkie rozchylenie łusek 
włosowych

− szampony
− płukanki barwiące
− preparaty do ondulacji chemicznej  o 
łagodnym działaniu
− preparaty do regeneracji włosów

6,5–7,5

Pęcznienie włosów − szampony głęboko myjące
− farby właściwe
− preparaty do trwałej ondulacji  i 
prostowania chemicznego
− rozjaśniacze
− dekoloryzatory

8-10

4. Temat:   Neutralizowanie kwasów i zasad. 

Zobojętnianie inaczej nazywamy NEUTRALIZACJĄ ma ona ogromne znaczenie w chemicznych 
procesach chemicznych.. Reakcja ta zachodzi pomiędzy roztworami o odczynie kwaśnym i 

Reakcja  zobojętniania  przebiega  w roztworach  wodnych  między kwasem,  a  zasadą  zgodnie  ze
schematem: kwas + zasada → sól + woda Substraty reakcji wykazują odczyn kwaśny – kwas i
zasadowy – zasada, produkty reakcji wykazują odczyn obojętny. Dzieje się tak dlatego, że jony
wodorowe  (pochodzące  z  kwasu)  są  zobojętniane  przez  jony  wodorotlenkowe  (pochodzące  z
zasady). Proces obrazują poniższe reakcje:

Na+ + OH─ + H+ + Cl─ → Na+ + Cl─ + H2O czyli OH─ + H+ → H2O
 
Jeżeli  zastosuje  się  przewagę  kwasu,  to  w  mieszaninie  poreakcyjnej  będą  znajdować  się
zdysocjowane jony wodorowe, które zakwaszą roztwór. Jeżeli zastosuje się nadmiar zasady,
to  w  mieszaninie  poreakcyjnej  będą  znajdować  się  zdysocjowane  jony wodorotlenkowe,  które
zwiększą zasadowość roztworu.
Wszystkie chemiczne zabiegi fryzjerskie odbywają się wewnątrz w korze włosa. Aby substancje
aktywne dostały się do włosa należy rozchylić łuskę za pomocą substancji o zasadowym odczynie a
następnie ją zamknąć przy użyciu preparatów o odczynie kwaśnym.
Proces zobojętniania wykorzystuje się we fryzjerstwie przy wprowadzaniu substancji aktywnych do
kory włosa w procesach:
− farbowania
− rozjaśniania
− dekoloryzacji
− ondulacji chemicznej
− prostowania chemicznego
− regeneracji
− zakwaszania włosów po zabiegu

- po zabiegach koloryzacji i rozjaśniania neutralizujemy włosy odżywkami zakwaszającymi
- po trwałej ondulacji neutralizujemy włosy za pomocą utrwalaczy

PO KAŻDYM ZABIEGU CHEMICZNYM KONIECZNE JEST OBNIŻENIE ODCZYNU
WŁOSA DO ODCZYNYU LEKKO KWAŚNEGO



5. Temat: Substancje barwiące pochodzenia naturalnego. 

BARWNIK NATURALNY jest barwnikiem bezpośrednim tzn., że oblepia on powierzchnie włosa
nie wnikając do jego wnętrza. 
Barwniki naturalne są to najstarsze środki do farbowania włosów początkowo wykorzystywano do
barwienia same rośliny czy owady. Później były to wywary z poszczególnych elementów roślin a
następnie tworzono farby roślinne wg określonych receptur.
Farby roślinne  nie  wymagają  użycia  utleniacza  przez  co  nie  uszkadzają  włosów.  Ich  zdolność
pokrycia siwizny jest ograniczona. Także dostępność kolorów jest bardzo uboga. Najczęściej są to
odcienie czerwieni lub rudości, od pomarańczowego do czerwono-fioletowego. Przyciemniają do 4
poziomów, a rozjaśnić mogą maksymalnie o 2 poziomy.

Do barwienia włosów, najczęściej używa się:  
HENNA (lawson)  pozyskiwana  ze  sproszkowanych  liści  tropikalnej  rośliny  o  nazwie  lawsonia
bezbronna.  Świeży  proszek  ma  kolor  szarozielony  jednak  pod  wpływem  utleniania  staje  się
brunatno-brązowy. Intensywność koloru uzyskiwanego przy jej użyciu zależy od wieku rośliny oraz
miejsca jej występowania. Sproszkowaną hennę zaparza się w gorącej wodzie. Uzyskany ekstrakt
ma kolor intensywnie czerwony. Nadaje się on do farbowania włosów brązowych i rudych oraz do
uzyskania czerwonych refleksów na włosach czarnych. Włosy blond tylko w odcieniu ciemnego
złota lub złota.  Otrzymany kolor zależy od koloru wyjściowego włosów i może utrzymać się do 3
miesięcy. Siwe włosy mogą być odporne na działanie henny a kolory mogą wyjść zbyt jaskrawe.
Henna stosowana jest także jako odżywka poprawiająca strukturę włosa, zamyka ona łuskę oraz
zwiększa odporność na działanie czynników zewnętrznych.

INDYGO (reng, basma) pozyskiwane ze sproszkowanych liści indygowca srebrzystego. Zawiera
niebieski barwnik  indygotynę. W połączeniu z henną pozwala stworzyć wiele odcieni czerwieni,
brązu aż po czerń. Połączenie indygo z henną na włosach blond może dać kolor zielony. Często
preparaty hennowe są wzbogacane środkami utleniającymi co ułatwia połączenie z włosem.
RUMIANEK  RZYMSKI  zawiera  barwnik  apigenina.  W  silnie  stężonych  naparach  działa
rozjaśniająco  na  włosy.  Pogłębia  złoty  odcień  włosów  blond.  Stosowany  w  szamponach  i
płukankach.

CZARNA PORZECZKA jej dojrzałe owoce zawierają barwnik bordowofioletowy który włosom
blond nada chłodnego odcienia fioletu a włosom brązowym tzw. Mroźnych odcieni.

Inne rośliny o zdolnościach barwiących to : chaber bławatek, dziewanna, drzewo sandałowe, mirt
zwyczajny, orzech włoski oraz szałwia lekarska.



6. Temat:Zastosowanie ceramidów i fosfolipidów w preparatach 
fryzjerskich. 

1. Ceramidy to organiczne związki, które podobnie jak tłuszcze zalicza się do lipidów. Składają się

głównie z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT i są podstawowym 

składnikiem cementu międzykomórkowego, który uszczelnia korę włosa.

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. Dodawane są do kondycjonerów 

odbudowujących strukturę włosa, chronią przed szkodliwym działaniem promieni UV.

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. 

2. Fosfolipidy  to tłuszcze złożone, wchodzą w skład budowy błon komórkowych, działają na skórę

nawilżająco i natłuszczająco.  Do najczęściej stosowanych we fryzjerstwie fosfolipidów należy :

Lecytyna pozyskiwana z żółtek jaja kurzych, nasion soczewicy i soi. Ma ona następujące działanie:

– zmiękcza i odżywia skórę

– nadaje połysk

– ułatwia wchłanianie substancjom czynnym

– chroni włosy przed wysuszającym działaniem detergentów.



7. Temat:Węglowodory i ich zastosowanie we fryzjerstwie. 

Węglowodory to związki chemiczne zbudowane z węgla i wodoru. W przyrodzie ich źródłem jest
ropa naftowa i gaz ziemny.
Węglowodory dzielimy na nasycone i nienasycone. We fryzjerstwie wykorzystuje się węglowodory
nasycone zwane alkanami inaczej parafinami.
Węglowodory:
 -występują we wszystkich stanach skupienia 
 -są bardzo trwałe,
 -są bierne chemicznie
-odporne na działanie bakterii, światła, tlenu podwyższonej temperatury
-rozpuszczają się w tłuszczach i woskach

Alkany maja podobną budowę do związków znajdujących się we włosie, dlatego:
• tworzą warstwę ochronna na powierzchni włosa
• chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
• chronią przed wilgocią
• nadają połysk
• hamują wydzielania potu
• blokują ujścia gruczołów łojowych, co ogranicza oddychanie skóry
• nie należy ich wcierać w skórę głowy

Wyjątek  stanowi  NAFTA,  która  wspomaga  porost  włosów,  poprawia  odżywienie  i  dotlenienie
cebulek włosowych. Stosowana jako środek pielęgnacyjny oraz w preparatach przeciw wszawicy.

Propan -BUTAN to miesznina gazów, któa w lakierach umożliwia rozpylenie preparatu

OLEJ PARAFINOWY i  WAZELINOWY to oleiste  bezbarwne ciecze dodawane do preparatów
stylizujących. Olek parafinowy to głównie odżywki 

PARAFINA i WAZELINA substancje trwałe stosowane w brylantynach i pomadach do włosów
jako środek utrwalający i nabłyszczający.

SKWALEN i jego pochodna SKWALAN są obecne w naturalnej wydzielinie gruczołów łojowych i
płaszczu lipidowym skóry i włosów, przez co :

• wnikają w głąb skóry i włosów
• zapobiegają utracie wilgoci
• działają zmiękczająco, natłuszczająco i nawilżająco
• są pozyskiwane z kiełków pszenicy, olej z nasion jojoba, awokado
• mogą powodować uczulenia

We fryzjerstwie stosowane są również pochodne węglowdorów:
 MOCZNIK służy do pozyskiwania suchej wody utlenionej. Odpowiada za nawilżenie włosów i
skóry głowy,  ułatwia innym substancjom wnikać w głąb skóry i włosów.

ALANTOINA pozyskiwana z łusek ryżu i kiełków zbóż. Jest nietoksyczna i nie powoduje alergii.
Dodawana  jest  do  szamponów  i  preparatów  o  działaniu  regenerującym  do  włosów
przetłuszczających się i po zabiegach chemicznych. 

• Wspomaga odżywienie i rogowacenie keratyny
• działa kojąco na podrażniona skórę głowy



• stymuluje wzrost włosów
• zmiękcza i regeneruje

AMINY to pochodne amoniaku o odczynie zasadowym. We fryzjerstwie stosuje się etanoloaminy i 
aminy tłuszczowe jako składniki szamponów, SPC,  farb utleniających i preparatów do trwałej 
ondulacji.

8. Temat:Zastosowanie węglowodanów w preparatach fryzjerskich 

Węglowodany to cukry lub sacharydy. Dzielą się na cukry proste, dwucukry i wielocukry.
We fryzjerstwie stosuje się takie węglowodany jak:
GLUKOZA to cukier prosty, który na skutek reakcji chemicznej wbudowuje się w uszkodzoną 
keratynę włosa. Jest ona stosowana w preparatach regenerujących i poprawiających kondycję 
włosów po zabiegach chemicznych i prostowaniu.
MANNIT to cukier prosty będący cennym składnikiem bakteriostatycznym oraz nawilżającym. 
Pozyskiwany jest z alg. Stosowany w preparatach do włosów przetłuszczający się.
SACHAROZA to dwucukier pozyskiwany z buraków cukrowych, który nie podrażnia i nie uczula, 
używany do produkcji SPC
CELULOZA to polisacharyd zbudowany z cząsteczek glukozy będący surowcem do otrzymania 
żywic stosowanych do produkcji szamponów i odżywek. Ma właściwości filmotwórcze, ułatwia 
rozczesywanie, nadaje połysk i wzmacnia skręt
Wielocukry są pochodnymi węglowodanów. Są one stosowane prawie we wszystkich preparatach 
fryzjerskich. We fryzjerstwie stosujemy takie wielocukry jak:
MUCYNY ( śluzy) pozyskiwane są z roślin mających zdolność do tworzenia galaretowatych 
substancji ( len, aloes, agawa malwa, glony). Łagodzą podrażnienie, uelastyczniają, zmiękczają 
włosy i skórę. Są składnikiem preparatów do układania włosów o konsystencji żelu czy galaretki i 
odpowiadają za ich konsystencję.
GUMY ROŚLINNE powstają z wydzielin roślin. Najczęściej stosowane to guma arabska i tragant. 
Wspomagają one tworzenie żelowej konsystencji preparatów oraz zmiękczają włosy.
GARBNIKI  (taniny) łączą się z białkami przez co działają ściągająco, przeciwzapalnie i 
przeciwbakteryjnie na skórę i włosy. Poprawiają ich elastyczność. Reagują z solami metali ciężkich 
i witaminami z grupy B co szkodliwie działa na keratynę włosa. Wchodzą w skład farb roślinnych, 
dlatego włosy nimi farbowane nie mogą być poddawane zabiegom trwałej ondulacji i farbowaniu 
rozjaśniającemu.



9. Temat: Zastosowanie alkoholi we fryzjerstwie. 

Alkohole to pochodne węglowodorów. We fryzjerstwie są stosowane jako emulgatory, 
rozpuszczalniki oraz substancje nawilżające.

1. Alkohole rozpuszczające się w wodzie to:
• ETANOL jest składnikiem preparatów do układania włosów ( lakierów i lotionów). W 

wyższych stężeniach wysusza skórę i włosy.  70% etanol ma właściwości dezynfekujące, a 
w 15% konserwujące

• PROPAN-2-OL jest składnikiem produktów stylizujących oraz płynów o działaniu 
leczniczym na skórę głowy. Ma silniejsze działanie dezynfekujące jak etanol

2. Alkohole o bardziej złożonej budowie- wielowodorotlenowe
Właściwości:

• zapobiegają wysychaniu preparatów
• mają zdolność wchłaniania i zapobiegania wilgoci
• są stosowane jako stabilizatory

GLICERYNA to bezbarwna, syropowata ciecz o słodkim smaku. Miesza się z wodą w każdej 
proporcji. Działa nawilżająco na skórę i włosy, ułatwia rozprowadzanie preparatów cienką warstwą.
Przeciwdziała wysychaniu preparatów, może uczulać.  Dodawana do szamponów i środków do 
pielęgnacji.

SORBITOL biały krystaliczny proszek rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Działa 
przeciwbakteryjnie i nawilżająco. Reguluje pracę gruczołów łojowych. Stosowany w szamponach 
odżywkach i tonikach.

ALKOHOL CETYLOWY  jeden z najczęściej stosowanych. Jest używany jako emulgator i 
zapewnia trwałość tym preparatom. Służy do produkcji SPC . Dodawany do szamponów, środków 
do koloryzacji oraz trwałej ondulacji,  w których odpowiada za nawilżanie oraz spełnia funkcję 
pielęgnacyjną.

10.Temat: Tłuszcze i woski we fryzjerstwie. 

Tłuszcze właściwe (tłuszczowce) 

Tłuszcze właściwe stanowią podstawę większości emulsji. Stanowią fazę olejową w odżywkach,
maskach i szamponach do włosów zniszczonych i suchych. Działają ochronnie, natłuszczająco i
odżywczo na włosy i skórę głowy. 

Do celów fryzjerskich stosuje się tłuszcze pochodzenia:

• pochodzenia zwierzęcego – tłuszcze nasycone twarde i  miękkie,  np.  łój  (tłuszcz barani,
koński lub wołowy), smalec (tłuszcz wieprzowy), tran (tłuszcz rybi) – jako jedyny spośród
wskazanej grupy jest tłuszczem nienasyconym; 

• pochodzenia roślinnego – tłuszcze nienasycone, np. olej rycynowy, awokadowy, sojowy,
oliwa z oliwek. 



Woski to estry wyższych kwasów tłuszczowych i wyższych alkoholi. Zazwyczaj występują jako 
substancje stałe. 
W odróżnieniu od tłuszczów nie jełczeją i są dużo trwalsze.
Woski są stosowane we fryzjerstwie jako:

• emulgator
• substancje ochronne i pielęgnacyjne
• dobrze się rozprowadzają i tworzą na włosach ochronną warstwę
• nadają włosom połysk

Woski dzielimy na :
1. Naturalne:
• OLEJ Z NASION JOJOBA nawilża, odżywia, zmiękcza i nabłyszcza włosy. Chroni przed 

zanieczyszczeniami zewnętrznymi tworząc na powierzchni włosa ochronna warstwę. 
Stosowany w szamponach i odżywkach do włosów szorstkich, zniszczonych i 
przesuszonych

• LANOLINA pozyskiwana z tłuszczu wydzielanego z gruczołów łojowych owiec. Jest 
emulgatorem, ma właściwości nawilżające i natłuszczające, uzupełnia płaszcz lipidowy 



włosów, zmiękcza włosy, nadaje im połysk i ułatwia rozczesywanie. Stosowana w 
szamponach, odżywkach i preparatach do stylizacji.

• WOSK PSZCZELI stosowany w preparatach do układania włosów suchych i zniszczonych

2. Syntetyczne:
• SILIKONY zawierają dużo krzemu, są obojętne biologicznie, nie wnikają w głąb włosów, 

nadają się do każdego rodzaju włosów:
-chronią włosy przed wysychaniem i uszkodzeniami
-ułatwiają rozczesywanie
-przyśpieszają suszenie włosów
-poprawiają elastyczność miękkość i połysk włosów
-zwiększają objętość
-nie obciążają włosów
-poprawiają stan uszkodzonych włosów
-nie uczulają

• silikony są stosowane we wszystkich preparatach fryzjerskich


