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5 Etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów 

5.1 Etapy ondulacji chemicznej włosów1 

5.1.1 Diagnoza stanu włosów i skóry głowy 

Wykonanie każdego zabiegu fryzjerskiego, zwłaszcza z użyciem chemii, wymaga 
przeprowadzenia diagnozy stanu włosów i skóry głowy. Po pierwsze, ma ona na celu 
wyeliminowanie wszelkich przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. Po drugie, 
jest to najważniejszy etap, od którego zależy prawidłowe wykonanie ondulacji. 

Podczas diagnozy fryzjer sprawdza następujące elementy: 

1. Jakość włosów. Znając jakość włosów możemy dopasować odpowiedni preparat 
do zabiegu oraz wyeliminować zagrożenie nadmiernego zniszczenia zbyt 
porowatych włosów. 

Tabela 5.1 Jakość włosów 

Źródło: Opracowanie własne 

2. Gęstość włosów. Wiedząc, jaką klient ma gęstość i grubość włosów w poszczególnych 

partiach, można z łatwością dobrać rodzaj wałków, technikę nawijania oraz stężenie preparatu. 

 

 
 
 
1 Sumirska Z., Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 

2010 
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Tabela 5.2 Gęstość i grubość włosów 

Źródło: Opracowanie własne 

3. Skręt włosów. Czynnik ten decyduje o doborze grubości wałków i rodzaju 
preparatu do ondulacji. 

Tabela 5.3 Skręt, sprężystość i elastyczność włosów 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Skóra głowy. Określenie stanu skóry głowy pozwala wyeliminować zagrożenie 
uszkodzenia jej przez drażniące składniki preparatu do trwałego ondulowania 
włosów. 

Tabela 5.4 Skóra głowy 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Stopień wykonania zabiegów chemicznych na włosach oraz ewentualne alergie 
klienta. 
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5.1.2 Dobór preparatu 

Doboru odpowiedniego preparatu do zabiegu trwałej ondulacji dokonujemy 
po przeprowadzeniu diagnozy włosów. Stężenie preparatu jest zależne przede 
wszystkim od stanu włosów i ich struktury. 

Po pierwsze, określamy stopień uwrażliwienia włosa. Im jest on bardziej 
porowaty, tym środek do ondulacji powinien być łagodniejszy. Włosy uwrażliwione 
i poddawane wcześniej zabiegom rozjaśniania lub farbowania są bardziej chłonne, tym 
samym szybciej ulegają działaniu chemii.  

Po drugie, ustalamy z jakim rodzajem włosów mamy do czynienia. Bardziej 
podatne na skręt są włosy delikatne i sprężyste. Do ich ondulacji zastosować można płyn 
neutralny. Natomiast włosy grube, proste i sztywne wymagać będą użycia płynu 
o alkalicznym składzie. 

5.1.3 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.  

Tabela 5.5 Dobór średnicy wałków do długości włosów i stylu skrętu 

Źródło: Opracowano na podstawie Sumirska Z., Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2011 

5.1.4 Przygotowanie włosów i stanowiska pracy 

Pierwszą czynnością przygotowawczą do wykonania zabiegu jest 
uporządkowanie stanowiska pracy. Podczas aplikacji płynów do ondulacji bardzo 
istotny jest czas. 
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Stanowisko pracy powinno zawierać wszystkie niezbędne przyrządy i kosmetyki 
do wykonania zabiegu: 

• pelerynkę i ręcznik jednorazowego użytku do zabezpieczenia klienta; 

• zestaw uprzednio dobranych i odpowiednio przygotowanych preparatów, 
niezbędnych do wykonania zabiegu; 

• uprzednio dobrane i poukładane wałki, wraz z gumkami i innymi dodatkami; 

• papierki zabezpieczające; 

• grzebień oraz klipsy – nie mogą być metalowe (metal może wchodzić w reakcję 
chemiczną ze składnikami płynów); 

• kompres z waty lub tampony do wycierania nadmiaru preparatu. 

Przygotowując włosy klientki, należy najpierw wykonać mycie głowy. Ma ono 
na celu wypłukanie pozostałości kosmetyków stosowanych przez nią w domu – 
kosmetyki mogłyby mieć niekorzystny wpływ na efekt końcowy zabiegu. Przy myciu 
głowy powinno się unikać masażu oraz stosowania kosmetyków głęboko 
oczyszczających, aby na włosach i skórze pozostawić naturalną lipidową warstwę 
ochronną.  

Jeśli mamy do czynienia z włosami uwrażliwionymi lub charakteryzującymi się 
zmiennym uwrażliwieniem, konieczne będzie zabezpieczenie i wyrównanie struktury 
włosa poprzez zastosowanie specjalnego preparatu. Zmniejsza on chłonność włosa 
i zaaplikowany na miejsca uwrażliwione (na przykład zniszczone końcówki, pasemka) 
pozwala na uzyskanie równomiernego skrętu.  
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Rysunek 5.1 Aplikacja środka zabezpieczającego 

Źródło: Sumirska Z., Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2011 

5.1.5 Aplikowanie płynu ondulującego 

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. 

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. 

Aplikację płynu można przeprowadzić w dwojaki sposób. Pierwszą metodą jest 
użycie specjalnego aplikatora do trwałej ondulacji, za pomocą którego polewamy każdy 
wałek odpowiednią ilością płynu. Drugą metodą jest użycie specjalnej gąbki, za pomocą 
której nasączamy każdy wałek odpowiednią ilością płynu.  

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 
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dokładnie we włosy, efektem końcowym ondulacji będą jednakowe i trwałe loki. Często, 
dla osiągnięcia prawidłowego rezultatu, fryzjer powtarza aplikację dwa lub trzy razy.  

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. 

Rysunek 5.1 Aplikacja płynu za pomocą aplikatora 

Źródło: Sumirska Z., Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2011 

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; 
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• 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. 

5.1.6 Płukanie i osuszanie 

Bardzo ważne dla prawidłowego wykonania kolejnego etapu, czyli utrwalania, 
jest odpowiednie wypłukanie i osuszenie włosów. Woda hamuje reakcje chemiczne, 
które zachodzą we włosie po aplikacji płynu. Z tego powodu włosy powinny być 
dokładnie wypłukane. Niedostateczne wypłukanie spowoduje, że procesy zachodzące 
we wnętrzu włosa nie zostaną przerwane. Mogą one trwać nawet do 10 minut przy 
długich i gęstych włosach. Włosy powinny być pozostawione na wałkach i płukane letnią 
wodą.  

Należy także zadbać o dokładne osuszenie wałków. Zbyt mokre włosy 
nie wchłoną odpowiedniej ilości środka utrwalającego reakcję ondulacji. Bardzo często 
fryzjer, po prawidłowym odsączeniu włosów, pozostawia na głowie klientki ręcznik 
i odczekuje co najmniej 10 minut przed przystąpieniem do kolejnego etapu. 

Rysunek 5.1 Płukanie i osuszanie włosów  

Źródło: Sumirska Z., Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2011 

5.1.7 Utrwalanie 

Utrwalanie jest kolejnym etapem, który wymaga od fryzjera dokładnej aplikacji 
płynu. Jeśli dotrze on do każdego włosa, proces ondulacji zostanie prawidłowo 
zakończony oraz skręt włosa będzie równomierny i trwały.  

Aplikację utrwalacza najlepiej jest przeprowadzić nad myjką fryzjerską. Płyn 
aplikujemy w taki sam sposób jak poprzednio opisany (za pomocą aplikatora lub gąbki), 
zaczynając przy karku, kończąc u góry głowy. Płyn utrwalający lepiej wsiąka we włosy 
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jeśli jest spieniony za pomocą gąbki. Podczas pierwszej aplikacji płyn nakładany jest 
na włosy skręcone, aby utrwalić nowy kształt włosa. Po upływie około 5-7 minut, 
nie spłukując utrwalacza, fryzjer przystępuje do delikatnego rozwijania loków. Włosów 
nie należy szarpać, czesać, ani naciągać, aby nie zburzyć skrętu. Rozwinięte włosy 
delikatnie nasączamy płynem utrwalającym i pozostawiamy na kolejnych kilka minut. 
Po upływie określonego przez producenta czasu preparat dokładnie płuczemy 
i przystępujemy do zabiegów końcowych. 

Rysunek 5.1 Utrwalanie włosów  

Źródło: Sumirska Z., Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2011 

5.1.8 Zabiegi końcowe 

Dla osiągnięcia pożądanego efektu niezbędne jest wykonanie zabiegów 
końcowych. Pierwszym z nich jest strzyżenie włosów. Niekiedy wystarczy samo 
podcięcie końcówek, jeśli włosy posiadają właściwą formę. Często jednak fryzjer 
powinien przystrzyc włosy, żeby przybrały kształt oczekiwany przez klienta. Zabiegi 
w salonie kończy odpowiednio dobrana stylizacja.  

Po wykonaniu zabiegów klient powinien zostać poinstruowany, w jaki sposób 
zadbać samodzielnie o włosy, aby efekt zabiegu był zadowalający i utrzymywał się 
długo. Po pierwsze, powinien uzyskać informację, że proces ondulacji nie zakończy się 
wraz z wyjściem z salonu. Przez kolejne 72 godziny we włosach dokonują się stabilizacje 
zmian struktury, więc nie powinny one być myte, modelowane ani naciągane. Drugą 
rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę klienta, jest samodzielna stylizacja włosów. 
Jeśli klient zostanie odpowiednio poinstruowany, jakie kosmetyki stosować 
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przy codziennej pielęgnacji i w jaki sposób stylizować włosy, jego poziom zadowolenia 
z przeprowadzonej usługi będzie większy i z pewnością powróci do salonu. 

5.2 Etapy chemicznego prostowania włosów2 

Etapy chemicznego prostowania włosów nie różnią się zbyt wiele od etapów 
wykonywania ondulacji chemicznej. Fryzjer podąża według tych samych schematów, 
jednak, ze względu na odmienność efektu końcowego, występuje kilka różnic. 

Pierwszą różnicą, na jaką należy zwrócić uwagę, jest rodzaj włosów 
poddawanych zabiegowi. Włosy kręcone są z natury bardziej delikatne i suche niż włosy 
proste. Wykazują również skłonność do kruszenia się przy końcówkach, dlatego 
przed dokonaniem zabiegu powinny zostać zabezpieczone odpowiednimi kosmetykami. 
Podobnie jak podczas wykonywania ondulacji chemicznej na włosach uwrażliwionych, 
stosujemy środek wyrównujący strukturę włosów. 

Kolejną zauważalną różnicą są preparaty do prostowania chemicznego włosów. 
Różnią się one składem chemicznym i konsystencją, które dostosowane 
są do charakteru włosów kręconych. Środki te zawierają o wiele więcej składników 
pielęgnacyjnych, które podczas zabiegu wpływają pozytywnie na stan włosów. 
Najczęściej mają konsystencję kremu lub środka do rozpylania. Ilość nakładanego 
preparatu zależy od grubości i gęstości włosów oraz stopnia ich skręcenia. Im włosy są 
bardziej skręcone, tym więcej preparatu powinniśmy zastosować. 

Odmienna jest również technika wykonania zabiegu. Czynnikiem mechanicznym 
nie jest, jak podczas ondulacji, nawijanie na wałki, tylko naciąganie włosów. Loki,w 
zależności od wybranej techniki pracy, prostuje się prostownicą lub wygładza za 
pomocą grzebienia.  

Podczas mycia oraz odsączania włosów nie należy zbytnio zmieniać ich struktury 
(nie należy pocierać włosów ręcznikiem). 

Przed prostowaniem chemicznym można wykonać prostowanie termiczne,  aby 
klientka mogła ocenić, czy będzie zadowolona z efektów zabiegu. 

Kolejne etapy pozostają bez zmian i mają tak samo ważne znaczenie. Klient 
powinien mieć włosy wystylizowane w wybrany przez siebie sposób oraz być 
odpowiednio poinformowany, w jaki sposób samodzielnie o nie dbać. 

5.3 Literatura  
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2 Polladino L., Kurs fryzjerstwa podstawowy, Wydawnictwo ZYSK i S–ka, Poznań 2007 
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