
Podstawy fryzjerstwa cz. 5  turnus 5 – preparaty fryzjerskie. 

Charakterystyka i zastosowanie środków 
powierzchniowo czynnych 

Formy występowania preparatów fryzjerskich. 

Skład i rodzaje szamponów 

Charakterystyka preparatów do pielęgnacji włosów 

Charakterystyka preparatów do układania i stylizacji 
fryzur 

Skład i działanie preparatów do trwałej ondulacji 

Charakterystyka preparatów do rozjaśniania i 
odbarwiania włosów 

Skład i działanie preparatów do koloryzacji włosów 

 
Skład i działanie preparatów we fryzjerstwie 
Kosmetyki do włosów mają oczyszczać i wzmacniać włosy, ułatwiać ich ułożenie i utrwalić fryzurę. 
Mogą też zmieniać kolor i formę włosów. Ich skuteczność zależy od składników aktywnych, które 
wpływają korzystnie na wygląd fryzury. 
Jednak w kosmetykach do włosów są też substancje, które wpływają na cechy samego preparatu, na 
jego wygląd, gęstość, lepkość i trwałość. Są to: 
• barwniki – nadają barwę preparatom (pigmenty), 
• substancje zmętniające – nadają perłowy efekt preparatom, 
• substancje nabłyszczające, brokatujące – nadają brokatowy połysk, 
• rozpuszczalniki – rozpuszczają inne substancje i nadają klarowność szamponom, np. alkohole, 
woda, 
• substancje konsystencjo twórcze – nadają właściwą formę preparatom, np. emulgatory, substancje 
żelotwórcze czy pianotwórcze, 
• substancje zagęszczające – nadają odpowiednią konsystencję, np. zagęstniki celulozowe, 
• substancje zapachowe – neutralizują nieładny zapach i nadają przyjemny, 
• konserwanty – przedłużają trwałość preparatów hamując rozwój bakterii, pleśni, drożdżaków i 
innych mikroorganizmów, np. kwas salicylowy, kwas borny, parabeny, 
• antyutleniacze – zapobiegają utlenianiu komponentów preparatu, np. prowit. B5, retinol, 
• filtry UV – chronią przed promieniami UV i wolnymi rodnikami, wykazują powinowactwo do 
keratyny, są naturalne, np. wit. E lub syntetyczne. 
 

Temat - Charakterystyka i zastosowanie środków powierzchniowo czynnych 

We fryzjerstwie wiele preparatów występuje w postaci roztworów wodnych, wodnoalkoholowych, 
alkoholowych, 
tłuszczowych i węglowodorowych. Zdarza się, że składniki preparatu po zmieszaniu nie 
łączą się, a rozwarstwiają, np. woda i tłuszcz. W celu uzyskania jednolitego preparatu należy 
zastosować 
środek powierzchniowo czynny (SPC), który utrwala mieszaninę składników. Niektóre SPC wykazują 
doskonałe właściwości myjące, np.: mydła, detergenty i stosowane są do produkcji szamponów. 

Cząsteczki wszystkich SPC są zbudowane z dwóch grup: 
• hydrofilowej, rozpuszczalnej w wodzie, czyli lubi wodę, 
• hydrofobowej, rozpuszczalnej w tłuszczach, czyli lubi tłuszcz. 

 



 

SPC mają różną budowę, właściwości i zastosowanie. Wśród nich wyróżniamy : 

 

Napięcie powierzchniowe wody. 
Cząsteczka wody ma budowę polarną, którą nazywamy dipolem. Taka budowa cząsteczki wody 
decyduje o jej specyficznych właściwościach fizykochemicznych tzn. Powierzchnia cieczy zachowuje 
się jak napięta błonka , zjawisko to nazywamy napięciem powierzchniowym wody.. Występowanie 
napięcia powierzchniowego wody utrudnia zwilżenie włosów, gdyż woda ma tendencję do 
gromadzenia się na ich powierzchni w postaci kropli. Zjawisko to powoduje że woda nie jest w stanie 
dobrze zwilżyć włosów, dlatego aby zwiększyć podatność włosów na zwilżenie należy zastosować 
szampon , który jest wzbogacony w odpowiednie SPC, które obniżają napięcie powierzchniowe wody. 
Związki powierzchniowo czynne (Surfaktanty ) powodują obniżanie napięcia powierzchniowego 

cieczy. Dzięki tej właściwości surfaktanty wykazują wiele przydatnych funkcji, co umożliwia ich 

wykorzystanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. 

Ze względu na rolę surfaktantów jaką spełniają w określonej recepturze produktu lub w procesie 
technologicznym, można je podzielić na następujące substancje powierzchniowo czynne, takie jak: 

 substancje myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń), 
 substancje zwilżające (zwiększenie rozpływalności cieczy), 
 substancje dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze), 
 substancje pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany), 
 substancje antypienne (redukcja piany), 
 substancje solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji), 
 substancje emulgujące (np. łączenie oleju z wodą), 
 substancje deemulgujące (np. separacja wody od oleju), 
 inne środki powierzchniowo czynne. 

Niektóre właściwości surfaktantów 

https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/srodki-piorace/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/srodki-zwilzajace/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/dyspergatory/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/srodki-spieniajace/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/solubilizatory/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/emulgatory/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/deemulgatory/segment/surfaktanty


Pianotwórczość i redukcja piany 

Piana w przypadku detergentów zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu w procesach prania i 
czyszczenia, natomiast piana powstająca po dodaniu płynu do kąpieli opóźnia stygnięcie gorącej 
kąpieli oraz delikatnie masuje ciało. 

W niektórych zastosowaniach tworzenie się piany jest niepożądane. Wówczas w procesach 
produkcyjnych lub technologicznych wykorzystuje surfaktanty o zmodyfikowanej budowie 
chemicznej, które zachowują swoje cechy powierzchniowo-czynne równocześnie nie generując piany. 

Zwilżanie 

Zwilżanie można zdefiniować jako rozpływanie się kropel cieczy po powierzchni ciała stałego, np. 
materiału bawełnianego oraz zdolność wnikania w jego pory. Gdy ciecz bez dodatku surfaktantu 
zostanie naniesiona na powierzchnię materiału, pozostaje na niej w postaci „kropel”. Jeżeli 
weźmiemy tą samą ilość czystej cieczy oraz z dodatkiem surfaktantu, zauważymy różnicę w 
zajmowanej przez nią powierzchni. Właśnie dzięki zdolności surfaktantów do obniżania napięcia 
powierzchniowego możliwe jest szybkie zamoczenie tkaniny w wodzie i jej wypranie. 

Emulgowanie 

Emulgowanie to w uproszczeniu proces łączenia się dwóch niemieszających się i nierozpuszczalnych 
w sobie cieczy, na przykład oleju z wodą. W wyniku procesu emulgowania powstaje emulsja, czyli 
niejednorodny, dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz, czyli zawiesina kropelek jednej cieczy w 
drugiej. Taki układ jest jednak najczęściej nietrwały, pomimo często stosowanego, intensywnego 
mieszania. Dlatego, w celu uzyskania trwałych emulsji stosuje się tzw. emulgatory, czyli specjalnie 
dobrane surfaktanty. Dzięki zjawisku emulgowania i emulgatorom, możliwe jest produkowanie nie 
tylko kosmetyków, takich jak kremy czy balsamy, ale również powstawanie farb, klejów, asfaltu, czy 
dobrze znanego wszystkim majonezu lub lodów. 

Detergencja 

Detergencja, to proces usuwania brudu. Części niepolarne, czyli łańcuchy węglowodorowe 
surfaktantów łączą się z cząsteczkami brudu tworząc kulisty twór o nazwie „micela”. Micele tworzą 
warstwę graniczną oddzielająca cząsteczki brudu od powierzchni poddawanej myciu. W efekcie 
powstaje emulsja, która jest nierozpuszczalna w wodzie, dzięki czemu można ją łatwo usunąć 
zmywając wodą, tak jak na przykład spłukując dłonie strumieniem wody po zastosowaniu mydła. 

 

Środki powierzchniowo czynne(SPC), które są składnikami szamponów, mają za zadanie rozpuszczać 
tłuszcz i tworzyć ,emulsję z cząsteczkami brudu. Zbudowane są z cząsteczek o podwójnej strukturze i 
składają się z części lipidowej (umożliwiającej łączenie cząsteczek tłuszczu) i hydrofilowej 
(umożliwiającej łączenie cząstek wody).W czasie mycia substancje myjące łączą się z wodą na 
powierzchni włosa, doczepiają się do tłustych cząstek brudu i stopniowo odrywają je od powierzchni 
skóry głowy i włosów(emulgowanie).Wytworzona emulsja razem z pianą jest spłukiwana. 

 

 

https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/emulgatory/segment/surfaktanty
https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/funkcja/emulgatory/segment/surfaktanty


Mechanizm mycia włosów szamponem detergentowym 

Układanie się cząsteczek SPC na powierzchni włosów 

Odrywanie się porcji brudu z powierzchni włosów

Emulgowanie porcji brudu 

Temat - Formy występowania preparatów fryzjerskich. 

Preparaty fryzjerskie mogą występować  w różnych formach. Do najczęściej stosowanych należą: 

roztwory właściwe, żele, zawiesiny, emulsje i piany. 

Roztwory, otrzymuje się je poprzez rozpuszczenie surowców w wodzie, alkoholu lub ciekłym 

tłuszczu.. Roztwory właściwe są klarowne i przeźroczyste natomiast roztwory koloidalne – mętne 

lub opalizujące. Roztwory najczęściej są lepkie. Do roztworów zaliczamy toniki, lotiony. 

Emulsja to mieszanina dwóch niemieszających się wzajemnie faz ciekłych: wodnej i olejowej 

(tłuszczowej). Uzyskanie jednolitej konsystencji preparatu uzyskuje się przez zastosowanie tzw. 

emulgatorów. Wyróżnia się emulsje typu:   

 olej/woda (o/w) –faza tłuszczowa jest zawieszona w fazie 

wodne   

 woda/olej (w/o) – faza wodna jest zawieszona w fazie 

tłuszczowej.   

 

Emulsjami są szampony, odżywki, oksydanty, farby, płyny i utrwalacze do trwałej ondulacji 

Preparaty pielęgnacyjne, w których przeważa faza wodna to balsamy, te z przewagą fazy tłuszczowej 

to kremy.   



W formie emulsji typu o/w produkuje się przeważnie środki kondycjonujące lub regenerujące do 

włosów z niewielkimi uszkodzeniami, natomiast w formie emulsji typu w/o – preparaty regenerujące 

do włosów z ubytkami w strukturze keratyny.  

 

 Żele powstają w wyniku koagulacji roztworu koloidalnego (powstającego w wyniku rozpuszczenia  w 

rozpuszczalniku substancji o dużych cząsteczkach). W postaci żelu produkuje się środki do stylizacji 

włosów. Wyróżnia się dwie grupy tych preparatów:   

- żele wodne i wodnoalkoholowe o działaniu nawilżającym,   

- lipożele o działaniu regenerującym, natłuszczającym i ochronnym.   

Środki pielęgnacyjne w formie żeli poleca się głównie do regeneracji włosów suchych i zniszczonych. 

Pianki uzyskuje się na skutek wymieszania fazy ciekłej z powietrzem przy użyciu środków 

powierzchniowo czynnych o działaniu pianotwórczym. W postaci pianki występują preparaty do 

wodnej i trwałej ondulacji, stylizacji, pielęgnacji oraz płukanki barwiące. Preparaty pielęgnacyjne w 

formie pianek mają lekką konsystencję i nie wymagają spłukiwania. Dają się łatwo i równomiernie 

rozprowadzić na włosach. W formie pianek produkuje się środki kondycjonujące i regenerujące do 

włosów  z niewielkimi uszkodzeniami struktury.   

Aerozole stanowią zawiesinę drobnocząsteczkowych ciał stałych lub cieczy w środowisku gazowym. 

Lakiery do włosów oraz środki kondycjonujące to produkty zamknięte w pojemnikach pod ciśnieniem, 

z których wydostają się przez rozpylanie. Aerozole , które rozpylają ciecz, a nie zawiesinę, noszą nazwę 

mgieł. 

Olejki to mieszaniny substancji tłuszczowych. Preparaty pielęgnacyjne w formie olejków to głównie 

środki regenerujące o silnym działaniu nawilżającym i ochronnym. Są przeznaczone do pielęgnacji 

włosów przesuszonych i silnie zniszczonych.  

Rodzaj i postać preparatu do pielęgnacji włosów 

Postać preparatu  Rodzaj preparatu  

Emulsje typu o/w  Preparaty kondycjonujące i regenerujące do włosów  z 
niewielkimi uszkodzeniami, mogą być spłukiwane lub nie  
  

Emulsje typu w/o  
  

Preparaty regenerujące z ubytkami w strukturze keratyny  

Pianki  
  

Środki kondycjonujące i regenerujące do włosów z małymi 
uszkodzeniami  

Żele wodne i żele alkoholowe  Środki kondycjonujące i regenerujące do włosów suchych  



lipożele  Środki regenerujące do włosów suchych i zniszczonych  

lotiony  Środki stymulujące, regulujące prace mieszków włosowych  i 
skóry głowy, lecznicze  

oleje  Środki regenerujące do włosów przesuszonych i silnie 
zniszczonych.  

 

Temat – Skład i rodzaje szamponów. 

Podstawową grupą preparatów stosowanych do pielęgnacji włosów są szampony. Ich zadaniem jest 

oczyszczanie skóry i włosów z łoju, złuszczonego naskórka, pozostałości środków fryzjerskich, brudu i 

innych zanieczyszczeń. Nie powinny wysuszać skóry i włosów oraz powodować podrażnień. Niektóre 

rodzaje szamponów wspomagają pielęgnację włosów lub leczenie chorób skóry. Produkty tego typu 

są produkowane w formie klarownych lub opalizujących roztworów, emulsji, proszków bądź aerozoli. 

Biorąc pod uwagę ich skład  i działanie wyróżnia się szampony:  

 mydlane,  

 detergentowe,  

 lecznicze,   

 pudry,  

 oleiste.  

Składnikami  myjącymi  w szamponach  mydlanych są  mydła  sodowe  i  potasowe.  Mają  odczyn 

zasadowy. Działają wysuszająco, odtłuszczająco i drażniąco na skórę głowy. Powodują rozchylenie 

łusek, dlatego po ich zastosowaniu włosy należy spłukać roztworem  o odczynie kwaśnym. Obecnie 

szampony  mydlane  są  praktycznie  nie  stosowane.  Podstawą szamponów  detergentowych są 

syntetyczne  środki  powierzchniowo  czynne  (SPC)  o  właściwościach  myjących  i  pianotwórczych. 

Produkty tego typu są wydajne, nie powodują rozpulchnienia włosów oraz nie drażnią skóry głowy. 

Skład i funkcje składników szamponów detergentowych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Szampony lecznicze to produkty należące do grupy szamponów detergentowych, które obok 

detergentów zawierają substancje lecznicze o różnym działaniu, np.  

 składniki odżywcze -aminokwasy, witaminy: A, E, H oraz z grupy B,  

 wyciągi ziołowe z rumianku, szałwii, pokrzywy, kasztanowca,  

 środki przeciwgrzybicze i bakteriobójcze,  

 środki przeciwłupieżowe, pirytionian cynku, związki selenu, ketakonazol, związki siarki,  

 środki keratolityczne–rezorcyna, kwas salicylowy, 

 środki wspomagające wzrost włosa  

 nafta 

Składniki szamponu   Przykłady związków  Działanie/ właściwości  

Anionowe środki powierzchniowo 
czynne   
  

Mieszanina pochodnych alkoholi 
laurylowego i mirystylowego, 
siarczany alkoholi tłuszczowych   

Doskonałe właściwości myjące, 
dają obfitą pianę, dobrze 
tolerowane przez skórę  

Amfoteryczne środki  
powierzchniowo czynne   
  

Imidazoliny, pochodne betainy   
  

Łagodne właściwości myjące, dają 
obfitą pianę, nie drażnią skóry  
głowy; stosowane w szamponach 
dla dzieci  



Niejonowe środki powierzchniowo 
czynne   
  

Alkohol cetylowy, lanolina   
  

Działają elektrostatycznie, 
bakteriostatycznie, wygładzają 
włos  

Alkanoloaminy    
  

Monoetanoloamid kwasów 
tłuszczowych oleju kokosowego, 
pochodne fosforanowe związków  
tłuszczowych, aminokwasy   
  

Hamują wysuszające działanie 
detergentów, dobrze tolerowane 
przez skórę  

Tlenki amin    
  

-  Działają elektrostatycznie, 
stabilizują wytworzoną przez SPC 
pianę  

Substancje lecznicze i odżywcze   
  

Alkohole tłuszczowe, lanolina, 
silikony, woski roślinne   
   
   
  
  
   
Witaminy, lecytyna, pantenol, 
keratyna, jedwab   
   
Preparaty siarkowe, wyciągi 
ziołowe, kwas salicylowy   
  

Natłuszczają, tworzą na włosach 
ochronny film zabezpieczający 
łuski przed działaniem szkodliwych  
czynników zewnętrznych   
   
Odżywiają, nawilżają i odbudowują  
wewnętrzną strukturę włosa   
   
Normalizują pracę gruczołów 
łojowych, działają keratolitycznie 
oraz przeciwłupieżowo  

Środki zagęszczające   
  

Chlorek sodu, pochodne celulozy, 
tagant   
  

Odpowiadają za właściwą 
konsystencję preparatu  

Środki zmętniające   Sól magnezowa i wapniowa kwasu 
stearynowego   

Nadają perłowy połysk preparatom  

Środki poprawiające klarowność   
  

Glikole, etanol, izopropanol, 
butanol   
  

Rozpuszczalniki dodawane  do 
szamponów w formie roztworów 
rzeczywistych, rozpuszczają 
składniki preparatu powodujące 
jego zmętnienie  

Sekwestranty   Kwas cytrynowy  Zmiękcza wodę  

Konserwanty    
  

Parabeny, bronopol, kwas  
salicylowy, kwas borny   
  

Zapobiega rozwojowi bakterii, 
pleśni i innych mikroorganizmów  

Antyutleniacze    
  

Prowitamina B5, retinol, beta – 
karoten, TBHQ, OG   

Zapobiegają utlenianiu 
komponentów szamponu  

Barwniki    -  Nadają barwę preparatom  

Środki zapachowe   -  Neutralizują nieprzyjemny zapach 
składników szamponu  

 

Szampony pudry są stosowane do mycia na sucho. Mają postać proszku stanowiącego mieszaninę 

ziemi okrzemkowej, talku, skrobi i węglanu sodu. Wskazane składniki cechuje duża higroskopijność. 

Nie powinny być stosowane do regularnego oczyszczania włosów i skóry głowy, ponieważ wykazują 

słabe właściwości myjące i niedostatecznie usuwają zanieczyszczenia. Preparat rozprowadza się na 

skórze głowy i po upływie 30 minut wyczesuje grzebieniem o gęsto rozstawionych zębach.  



Szampony oleiste to mieszanina olejów rycynowego, sojowego i parafinowego oraz wosków, kwasów 

tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych i trójetanoloaminy lub mydła trójetanoloaminowego. 

Mają słabe właściwości myjące i nie pienią się. Są przeznaczone do mycia włosów suchych i 

zniszczonych. Ze względu na silne właściwości natłuszczające szampony oleiste nie powinny być 

stosowane do regularnego mycia. Preparat wmasowuje się we włosy i po 30 minutach spłukuje ciepłą 

wodą. 

W każdym szamponie, niezależnie od jego rodzaju, znajdują się składniki podstawowe, które 
odpowiadają za oczyszczenie skóry głowy i włosów oraz składniki, które modyfikują działanie 
szamponów (m.in. stabilizatory piany). Pozostałe to tzw. substancje dodatkowe (konserwanty, 
substancje zagęszczające, barwniki, witaminy A, E, B5 i B6, substancje zapachowe, zioła, olejki 
roślinne itp.). Duża część z nich jest dobierana odpowiednio do rodzaju szamponu – inne składniki 
zawierają szampony przeznaczone do włosów suchych i zniszczonych, inne – szampony 
przeciwłupieżowe. 

Szampon dobiera się do rodzaju włosów: 

 szampony do włosów łamliwych, suchych albo po zabiegach chemicznych są bogate w olejki 
roślinne, wyciągi z ziół (lawendy i lipy) oraz substancje, które odżywiają i regulują wilgoć 
włosów; 

 szampony do włosów przetłuszczających się zawierają wyciągi z roślin (głównie chmielu, liści 
pokrzywy, tataraku czy jałowca) oraz substancje regulujące pracę gruczołów łojowych; 

 szampony do włosów farbowanych – są bogate w substancje, które utrwalają kolor (m.in.w 
wyciąg z rumianku dla blondynek, wyciąg z kwiatów bławatka dla szatynek, dla brunetek – z 
orzecha włoskiego, a dla rudych – z łusek cebuli), wygładzają i odbudowują strukturę włosów 
zniszczonych środkami chemicznymi (wyciąg z brzozy, nagietka oraz skrzypu); 

 szampony do włosów cienkich i wypadających odżywiają cebulki włosów; ich główne 
składniki to witaminy, wyciągi z ziół, kolagen, elastyna i pantenol; 

 szampony przeciwłupieżowe – zarówno leczą skórę głowy, jak i pielęgnują włosy; regulują 
złuszczanie naskórka; są bogate w wyciąg z szałwii (która ma działanie przeciwłupieżowe) 
oraz substancje, które odbudowują włosy i łagodzą podrażnienia skóry. 

Szampony występują pod kilkoma postaciami. Oprócz tradycyjnych płynnych szamponów, w sklepach 
dostępne są również szampony w postaci: 

 kremów, 
 żelów, 
 proszku (tzw. szampony suche) – występują w postaci pudru lub sprayu, a ich skład to przede 

wszystkim ekstrakty z roślin; suchego szamponu używamy sporadycznie, gdy się spieszymy; 
nakładamy go na rozczesane włosy, a po trzech minutach, kiedy wchłonie nadmiar sebum, 
usuwamy ręcznikiem i dokładnie rozczesujemy włosy; pamiętaj, że zbyt częste używanie 
szamponów w proszku powoduje, że włosy stają się matowe. 

 

Temat – Charakterystyka preparatów do pielęgnacji włosów. 



Preparaty pielęgnacyjne dzieli się ze względu na ich sposób działania na włosy i skórę głowy. 

 KONDYCJONERY -mają działanie doraźne. Maskują wady oraz uszkodzenia włosów. Uzyskane dzięki 
nim efekty utrzymują się zwykle do pierwszego mycia. Włosy nabierają elastyczności, puszystości i 
połysku. Fryzura jest łatwiejsza do ułożenia. Substancje aktywne w tej grupie preparatów działają na 
powierzchni włosów i poprawiają kondycję łusek. Preparaty kondycjonujące to najczęściej różnego 
rodzaju odżywki i balsamy. 

 PREPARATY REGENERACYJNE -poprawiają strukturę włosów. Efekty ich działania z początku nie są 
bardzo zauważalne, ale po dłuższym zastosowaniu poprawia się wytrzymałość mechaniczna, 
nawilżenie włosów i stopniowo dochodzi do uzupełnienia ubytków struktury.  Substancje o działaniu 
regenerującym wnikają do wnętrza włosów. W zależności od rodzaju substancji aktywnych mogą one 
wbudowywać się w cement i spoiwo międzykomórkowe lub łańcuchy keratyny. Środki regenerujące 
to z reguły odżywki, maski i kremy. 

 PREPARATY OCHRONNE mają za zadanie zabezpieczyć włosy przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi, jak promieniowanie UV czy wolne rodniki. Preparaty te zapobiegają też plątaniu się 
włosów i ułatwiają ich rozczesywanie. Substancje aktywne w preparatach ochronnych uszczelniają 
łuski włosów i tworzą na ich powierzchni film izolujący przed zewnętrznymi czynnikami 
niszczącymi.  Środkami tego typu są np preparaty stosowane przed farbowaniem bądź rozjaśnianiem 
włosów. Struktura włosów jest chroniona przed działaniem oksydantów i reduktorów oraz 
wyrównują i uzupełniają ubytki co poprawia wytrzymałość i ogólną kondycję włosów. 

 PREPARATY STYMULUJĄCE I REGENERUJĄCE -działają na mieszki włosowe i skórę głowy. Tego typu 
preparaty stosuje się w celu: 

 stymulacji procesów odnowy naskórka 

 poprawy ukrwienia skóry głowy 

 przyspieszenie procesów wzrostu włosów i zahamowanie ich wypadania 

 normalizacji pracy gruczołów łojowych skóry głowy 

 regulacji zaburzeń skóry głowy np. łupieżu 

Preparaty tego typu najczęściej występują w formie płynów i lotionów, a ostatnio coraz 
popularniejsze stają się tzw. ampułki. Zawierają one skondensowane substancje aktywne i służą 
do użytku profesjonalnego.  Efektywnie wzmacniają, odżywiają i stymulują wzrost włosów. 
Zawartość  ampułek należy wmasować w skórę głowy i nie wymagają spłukiwania. 

 Formy występowania i przeznaczenie preparatów pielęgnacyjnych: 

 emulsje typu o/w – są to preparaty regenerujące i kondycjonujące do włosów z niewielkimi 
uszkodzeniami, mogą być spłukiwane lub pozostawione na włosach. 

 emulsja typu w/o – są to preparaty regenerujące do włosów zniszczonych z ubytkami 
 pianki – środki regenerujące i kondycjonujące do włosów z małymi uszkodzeniami 
 żele wodne i wodno-alkoholowe – środki regenerujące i kondycjonujące do włosów suchych 
 lipożele – środki regenerujące i kondycjonujące do włosów suchych i zniszczonych 
 lotiony – środki stymulujące, regulujące mieszki włosowe i skórę głowy, leczenie 
 oleje – środki regenerujące do włosów silnie zniszczonych i przesuszonych 

Preparaty do pielęgnacji włosów są wybierane ze względu na poprawę jakości włosa, szczególnymi 
obszarami zastosowania tych preparatów są : 

 włosy delikatne 



 włosy suche, zniszczone 

 włosy porowate, o uszkodzonej strukturze 

 włosy farbowane 

 włosy po trwałej ondulacji i chemicznym prostowaniu 
Preparaty pielęgnacyjne osadzają się również na skórze głowy jednocześnie poprawiając jej stan. 
Specjalne zastosowanie mają preparaty , które są stosowane z powodu łupieżu i swędzenia. 
Podczas  mycia włosy i skóra głowy tracą swój naturalny tłuszcz. Włosy po umyciu są szorstkie w 
dotyku, są naładowane elektrostatycznie, trudno je rozczesać . Preparaty do pielęgnacji włosów 
zawierają substancje, które naprawiają szkody wyrządzone włosom podczas zabiegów chemicznych, 
przywracają im blask i ułatwiają rozczesywanie. 
 
Do najważniejszych składników preparatów pielęgnacyjnych zaliczamy : 

 kwasy organiczne ( kwas winowy, cytrynowy, garbnikowy, mlekowy ), neutralizują one resztki 
substancji zasadowych , które znajdują się we włosach i powodują ściąganie łusek włosa 

 substancje kationowo- czynne, wyrównują nadmiar ujemnego ładunku, włosy są podatne na 
układanie , nie są sztywne, nie elektryzują się 

 substancje keratyno- podobne ( są podobne pod względem chemicznym do keratyny ) , 
odkładają się w uszkodzonych miejscach włosa i je wyrównują, nadają włosom naturalny 
wygląd 

 substancje tłuszczo podobne ( lanolina, lecytyna, masło kakaowe, olej norkowy ), przywracają 
włosom i skórze głowy warstwę tłuszczu, włosy odzyskują blask i nie są takie przesuszone 

 substancje utrzymujące wilgoć (mocznik, gliceryna, kwas hialuronowy) , które wnikają do 
włosów i skóry głowy, a tam wiążą niewielkie ilości wody. W ten sposób regulują równowagę 
wilgotności we włosach i wpływają na poprawę elastyczności włosów 

 substancje podnoszące włosy ( sztuczne żywice ), otaczają włos , stabilizują go i wpływają na 
objętość 

 Ekstrakty roślinne 
 Witaminy 

Temat - Charakterystyka preparatów do układania i stylizacji fryzur  

Preparaty do układania włosów różnią się składem w zależności od ich przeznaczenia oraz rodzajów 

włosów płyny (roztwory wodno–alkoholowe), pianki, kremy, żele, woski, gumy i aerozole. Do 

środków utrwalających fryzurę zalicza się lakiery, pianki, żele oraz płyny (lotiony), w których skład 

wchodzą: 

 środki tworzące na włosach film –usztywniającą przezroczystą błonę, która utrzymuje kształt 

fryzury oraz zapewniają zwiększenie puszystości włosów, 

 plastyfikatory –zmiękczacze, nadają włosom gładkość, miękkość oraz elastyczność,  

 środki kondycjonujące –przeciwdziałają elektryzowaniu sią włosów, ułatwiają rozczesywanie, 

 substancje nośne –decydują o odpowiedniej formie preparatu, 

 środki utrzymujące wilgotność –stosuje się w żelach dających efekt mokrych włosów, 

 środki zagęszczające –wpływają na właściwą konsystencję preparatów, 

 propelenty –gazy nośne, np. propan –butan, 

 barwniki i środki nabłyszczające  

 pigmenty, substancje nadające perłowy połysk, brokaty, 

 filtry UV –ich celem jest zabezpieczenie włosów przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych, głównie powstawaniem wolnych rodników, 

 konserwanty –przeciwdziałają rozwojowi bakterii i grzybów jednokomórkowych, 

 środki zapachowe. 

Preparaty do układania włosów można podzielić na dwie główne grupy: 



1) preparaty do wodnej ondulacji 
2) preparaty utrwalające – środki stylizujące. 
Preparaty do wodnej ondulacji nakładane są na mokre włosy i służą do ułatwienia ułożenia fryzury, 
przyspieszają suszenie, a jednocześnie nie pozostawiają na nich śladów. Natomiast preparaty 
utrwalające w odróżnieniu od poprzednich, stosowane są na suche włosy. Służą do uzyskiwania fryzury 
o dowolnym kształcie. Mogą zawierać pigmenty nadające włosom krótkotrwała barwę lub powodujące 
efekt mokrych włosów. 
Preparaty do stylizacji włosów krótkich to najczęściej woski, brylantyny i kremy, nadają włosom 

kształt, gładkość i połysk, poprawiają elastyczność i tworzą na włosach wodoodporny film ochronny. 

 preparaty do układania włosów rękami –są to np. gumy fryzjerskie i pasty, utrzymują kształt 

fryzury (elastyczności), a jednocześnie nie usztywniają włosów. 

 preparaty do prostowania włosów –podstawą ich składu są surowce odporne na działanie 

wysokiej temperatury, działają kondycjonująco, pielęgnująco i nawilżająco na włosy, 

ułatwiają rozczesywanie oraz zabezpieczają keratynę przed przegrzaniem, wpływają na 

połysk włosów.  



 

Temat - Skład i działanie preparatów do trwałej ondulacji 

W skład preparatów do trwałej ondulacji (również trwałego chemicznego prostowania) wchodzą dwa 

komponenty: 

 płyn do trwałej ondulacji ,środek ondulujący, substancja aktywna przekształcająca strukturę 

włosów (keratynę) 

 utrwalacz , służy do utleniania, czyli utrwalania zmienionej struktury keratyny. 

 

Płyn do trwałej ondulacji zawiera przede wszystkim środki redukujące, a ponadto: 

 bufory, czyli substancje niedopuszczające do wzrostu lub obniżenia pH włosów w trakcie 

zabiegu, 

 SPC –zwilżające, pianotwórcze oraz emulgatory, które zwilżają powierzchnie włosów i 

ułatwiają uzyskanie odpowiedniej formy preparatu, 



 środki ochronne –działają osłonowo na włosy, zabezpieczając je przed nadmiernym 

wnikaniem płynu w uszkodzone części, np. lanolina i jej pochodne, 

 antyutleniacze –przedłużają trwałość preparatu, zapobiegają utlenieniu środka redukującego, 

 rozpuszczalnik –woda destylowana, 

 barwniki i substancje zapachowe. 

Składniki  Nazwa związku  
Działanie na włosy/funkcje  w 

preparacie  

Środki redukujące  Ondulacja chemiczna w środowisku 
zasadowym: kwas tioglikolowy, 
tioglikolan amonu, cysteina 
Ondulacja chemiczna  w środowisku 
kwaśnym:  
Siarczan amonu, ester glicerynowy kwasu 

tioglikolowego  

Zmiękczają keratynę na skutek 

uwodornienia mostków cystynowych, 

mogą wywoływać uczulenia i alergie   

Regulatory odczynu  Węglan amonu, wodorowęglan amonu, 

etanoloaminy  
Podnoszą odczyn włosów do poziomu, 

w których środki redukujące 

optymalnie działają na keratynę   
Środki 

powierzchniowo 

czynne  

Emulgatory, środki zwilżające, 

pianotwórcze, solubilizatory  
Umożliwiają zwilżenie włosów płynem, 

ułatwiają uzyskanie właściwej formy 

preparatu oraz rozpuszczenie 

substancji zapachowych, zapobiegają 

przed spływaniem płynu z włosów   

Środki ochronne i 

pielęgnacyjne  
Lanolina i jej pochodne, alkohole 

tłuszczowe, proteiny, polimery  
Chronią włos przed nadmiernym 

wnikaniem płynu w uszkodzone części 

włosa  
Antyutleniacze   Parabeny   Przedłużają trwałość preparatu i 

zapobiegają przez utlenianiem środka 

redukującego  

Rozpuszczalnik   Woda zdemineralizowana   Rozpuszcza i rozcieńcza substancje zawarte 

w płynie, umożliwia ich wniknięcie do 

wnętrza włosa  

Barwniki   -   Poprawiają wygląd preparatu oraz 

pomagają w odróżnieniu preparatów  

Substancje 

zapachowe  
Syntetyczne kompozycje zapachowe  Maskują nieprzyjemny zapach środków 

redukujących  

 

Głównym składnikiem utrwalacza jest środek utleniający. Odpowiada on za utrwalenie zmienionego 

położenia mostków disiarczkowych. Ponadto w skład utrwalacza wchodzą: 

 kwasy , stabilizujące środki utleniające oraz neutralizujące zasadowy odczyn włosów, 

najczęściej kwas fosforowy, cytrynowy i winowy, 

 SPC ,emulgatory, pianotwórcze oraz żelujące, ułatwiające uzyskanie odpowiedniej formy 

preparatu i usunięcie jego resztek z włosów, 

 substancje zagęszczające –nadają preparatom odpowiednią konsystencję, 

 środki pielęgnujące –odpowiedzialne za odbudowę ubytków w keratynie powstałych podczas 

trwałej ondulacji, zamykają łuskę włosową, ułatwiają rozczesywanie i przywracają gładkość, 

 rozpuszczalnik –woda destylowana, 

 barwniki i substancje zapachowe 



Składniki  Nazwa związku  
Działanie na włosy/funkcje  w 

preparacie  
Środki utleniające  Ondulacja chemiczna  w 

środowisku zasadowym:  1 -2 % 
wodne roztwory nadtlenku  
wodoru, nadboran sodu 
Ondulacja chemiczna  w 
środowisku kwaśnym:  
7 -15 %wodne roztwory bromianu sodu  

Powodują odwodornienie mostków 

disiarczkowych (utrwalają ich zmienione 

w pierwszym etapie zabiegu położenie), 

uniemożliwiają dalsze rozmiękczenie 

keratyny   

Kwasy   Kwas fosforowy, słabe roztwory kwasów 

cytrynowego i winowego  
Stabilizują środki utleniające, neutralizują 

pozostałości związków zasadowych 

wprowadzonych do włosa, zamykają 

mostki jonowe  
Środki 

powierzchniowo 

czynne  

Emulgatory, środki pianotwórcze, środki 

żelotwórcze  
Odpowiadają za uzyskanie właściwej 

formy preparatu, umożliwiają 

prawidłowe rozprowadzenie preparatu 

na włosach, zapobiegają przed spływanie 

preparatu z włosów oraz przyspieszają 

wnikanie składników utrwalacza do 

wnętrza włosa  

Rozpuszczalnik   Woda zdemineralizowana   Rozpuszcza i rozcieńcza substancje 

zawarte w płynie, umożliwia ich 

wniknięcie do wnętrza włosa  
Zagęszczacze   Chlorek sodu, pochodne celulozy  Nadają odpowiednią konsystencję 

preparatom oraz uniemożliwiają 

ich spływaniu z włosów  

Środki pielęgnacyjne  Hydrolizaty proteinowe  Odbudowują uszkodzenia w keratynie 

powstałe w wyniku uwodornienia keratyny  

Barwniki   
-  

Poprawiają wygląd preparatu oraz 

pomagają w odróżnieniu preparatów  
Substancje 

zapachowe  
Syntetyczne kompozycje zapachowe  Odpowiadają za nadanie preparatom 

przyjemnego zapachu  

 

Temat - Charakterystyka preparatów do rozjaśniania i odbarwiania włosów 

Rozjaśnianie to zmiana koloru włosów aż do uzyskania odcieni jaśniejszych od koloru wyjściowego. 

Polega ono na odbarwieniu melaniny ,naturalnego pigmentu znajdującego się w korze włosa , dzięki 

utlenieniu, rozproszeniu i wypłukaniu barwnika. Proces ten zachodzi pod wpływem substancji o 

działaniu utleniającym, które należy połączyć ze środkiem rozjaśniającym. W skład tego środka 

wchodzą: 

Substancje alkalizujące, których zadaniem jest: 

 rozchylenie łusek włosowych, co ułatwia wnikanie utleniaczy do kory włosa,-zobojętnienie 

kwasów stabilizujących nadtlenek wodoru,-utlenienie melaniny we włosie, 

Wzmacniacze rozjaśniania, które po wymieszaniu z utleniaczem reagują z wodą wydzielając 

dodatkowe ilości nadtlenku wodoru, są dodawane tylko do profesjonalnych preparatów silnie 

rozjaśniających, 

Substancje nośne, które: 

 zapobiegają pyleniu proszkowych środków utleniających, 



 zapobieganiu spływaniu preparatu z włosów i nadają tym preparatom odpowiednią 

konsystencję, 

Środki zwilżające i zagęszczające odpowiedzialne za: 

 właściwą konsystencję preparatu, 

 łatwość rozprowadzenia preparatu na włosach, 

Związki kompleksujące, które wiążą jony metali, co zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na efekt 

rozjaśniania, 

Barwniki bezpośrednie  

 barwniki niebieskie i fioletowe, które likwidują żółto pomarańczowy odcień włosów.  

Środki rozjaśniające ze względu na konsystencję, dzieli się na cztery grupy: lotiony i toniki, szampony, 

emulsje i żele, proszki i pasty. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rozjaśniania należy 

zmieszać preparaty z utleniaczami bezpośrednio przed ich nałożeniem. 

Biorąc pod uwagę formę występowania preparatu, rozjaśniacze dzieli się na:  

 lotiony i toniki rozjaśniające – głównym składnikiem utleniającym w tych preparatach  są 
wodne roztwory nadtlenku wodoru o stężeniu ok. 3–6 %. Stosowane do rozjaśniania włosów o 

1–2 tony,  

 emulsje i żele rozjaśniające – preparaty dwuskładnikowe, pierwszy składnik zawiera substancje 

o działaniu alkalizującym (etanoloaminy), środki ochronne i regenerujące strukturę włosów 
(np. lanolinę, hydrolizaty proteinowe), drugi – to oksydant zawierający 6–9 % roztwór 

nadtlenku wodoru. Stosowane do rozjaśniania o 4–5 tonów.  

 proszki i pasty o silnym działaniu rozjaśniającym – preparaty dwuskładnikowe, pierwszy 

składnik zawiera związki o silnym działaniu alkalizującym (np. pochodne wody amoniakalnej) 

oraz wzmacniacze rozjaśniania (np. nadsiarczany, nadtlenek magnezu), drugi – to oksydant 

zawierający nadtlenek wodoru o stężeniu 6–12 %. Stopień rozjaśnienia zależy od stężenia 

użytego oksydanta (od 3 do 6 tonów).   

 
Skład i funkcje składników rozjaśniaczy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Składnik  Nazwa związku  
Działanie na włosy/ funkcje  w 

preparacie  
Substancje alkalizujące  Woda amoniakalna, etanoloaminy, 

węglan, metakrzemiany, fosforan 
sodu  i potasu  

Rozchylają łuski włosowe ułatwiając 
wnikanie utleniaczy do kory, wspomagają 
rozproszenie barwników, zobojętniają 
kwasy stabilizujące rozkład nadtlenku 
wodoru i przyspieszają utlenianie  
melanin we włosie  

Wzmacniacze 
rozjaśniania  

Nadborany, nadwęglany, 
nadsiarczany sodu, potasu  i 
amonu, nadtlenki baru  i 
magnezu  

Po wymieszaniu z oksydantem reagują z 
wodą wydzielając dodatkowe ilości 
nadtlenku wodoru, który utlenia melaniny, 
są dodawane tylko do profesjonalnych 
preparatów silnie rozjaśniających  



Substancje nośne  Kaolin i inne emulgatory, środki 
żelotwórcze  

Wiążą proszkowe środki utleniające i 
zapobiegają ich pyleniu, nadają właściwą 
konsystencje preparatom  i zapobiegają 
spływaniu środka  z włosów  

Zagęszczacze, środki 
zwilżające   

Pochodne celulozy, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne  

Nadają preparatom odpowiednią  
konsystencję, ułatwiają 
rozprowadzenie preparatu  na 
włosach i lekko je zwilżają  

Związki kompleksowe  Sole metali  Wiążą jony metali powstające podczas 
rozjaśniania zapobiegając ich 
negatywnemu wpływowi   

na efekt rozjaśniania  

Barwniki bezpośrednie  Barwnik niebieski i fioletowy  Likwidują zażółcenie włosów  

Bezpośrednio przed rozjaśnianiem włosów składnik proszkowy (tabela) miesza się  z emulsyjnym 

oksydantem. Drugi składnik stanowi podstawowe źródło substancji o działaniu utleniającym i zawiera:  

 wodne roztwory nadtlenku wodoru o różnych stężeniach (3–12 %) stanowiące źródło 

aktywnych atomów tlenu,  

 stabilizatory zapobiegające przed samorzutnym rozkładem nadtlenku wodoru (słabe kwasy 

organiczne np. cytrynowy, winowy lub nieorganiczne np. fosforowy),  

 substancje o działaniu ochronnym zabezpieczające strukturę włosów przed agresywnym 
działaniem substancji alkalizujących (np. lanolina, alkohole tłuszczowe),  

 środki powierzchniowo czynne ułatwiające wymieszanie składników preparatu oraz zmycie 
rozjaśniacza z włosów (np. laurylo siarczan sodu),  

 sekwestranty zmiękczające wodę ( np. związki fosforanowe),  

 zagęszczacze odpowiedzialne za odpowiednią konsystencję oksydantów (np. pochodne 

celulozy).  

 

Temat - Skład i działanie preparatów do koloryzacji włosów 

Największą grupę preparatów fryzjerskich stanowią preparaty do koloryzacji włosów. Ze względu na 

pochodzenie barwników rozróżnia się farby roślinne oraz syntetyczne farby organiczne (utleniające, 

oksydacyjne). Barwniki roślinne i substancje pochodzenia naturalnego, stanowią podstawę farb 

roślinnych. 

W skład farb syntetycznych wchodzą barwniki bezpośrednie i pośrednie, co decyduje o trwałości i 

jakości uzyskanych efektów kolorystycznych. Podział farb syntetycznych: 

Farby nietrwałe delikatnie barwią włosy, a jednocześnie utrwalają fryzurę. Zawierają pigmenty 

organiczne lub nieorganiczne. Odkładają się na powierzchni włosa, oblepiając z zewnątrz osłonkę, i są 

usuwane podczas pierwszego mycia. Dostępne są w postaci lakierów, maskar, brylantyn lub pomad. 

Mogą zawierać pigmenty o intensywnej barwie perłowe lub brokaty. 

Farby półtrwałe zawierające barwniki bezpośrednie to jednoskładnikowe produkty, które nie 

zawierają utleniaczy ani substancji alkalizujących. Są to roztwory lub emulsje spłukiwane z włosów, 

np. szampony, płukanki lub nie spłukiwane pianki. Wnikają w różnym stopniu w osłonkę włosa, a 

częściowo osadzają się również na jego powierzchni. Służą do ożywienia barwy włosów lub 

delikatnego przyciemnienia (barwienie „ton w ton”). Pozostają na włosach od 2 do 4 tygodni. Farby 



półtrwałe zawierające barwniki bezpośrednie i utleniające (pośrednie) wymagają zastosowania 

utleniaczy o stężeniu 1-4%. Produkty te służą do tonowania zażółconego odcienia włosów po 

rozjaśnianiu, nadania włosom intensywnych odcieni, rozjaśniania włosów o 1-2 tony, przyciemniania 

o dowolną liczbę tonów lub zmianę odcienia w obrębie tego samego poziomu kolorystycznego. W 

farbach półtrwałych barwniki pośrednie wnikają za sprawą słabego środka alkalizującego do wnętrza 

włosa. Do kory włosa wnika również nadtlenek wodoru, który utlenia barwnik pośredni. Barwniki 

pośrednie nadają włosom barwę, a bezpośrednie odcień. 

Farby trwałe (syntetyczne farby organiczne, farby utleniające, oksydacyjne) zawierają barwniki 

pośrednie, czyli takie, z których podczas procesów chemicznych zachodzących we wnętrzu włosa (w 

części korowej) powstają części barwnika (sztucznego pigmentu). Preparaty te zapewniają trwałą 

zmianę koloru włosów, czego skutkiem jest pojawienie się odrostów, które likwiduje się przez 

farbowanie. Farby trwałe są emulsjami dwuskładnikowymi. Oba składniki farb trwałych miesza się ze 

sobą bezpośrednio przed użyciem. Użycie farb trwałych daje możliwość farbowania zarówno na 

kolory jaśniejsze jak i ciemniejsze. Oprócz barwników pośrednich, środków alkalizujących oraz 

utleniaczy farby trwałe zawierają: modyfikatory barw oraz barwniki bezpośrednie, bazę nośną 

(emulsje i żele), SPC, substancje pielęgnacyjne, substancje zapachowe.  

 

 

 



Do koloryzacji włosów stosuje się również inne preparaty: kwaśne preparaty koloryzujące z 

anionowymi barwnikami oraz preparaty rozjaśniająco –koloryzujące. Najbardziej znanymi i 

rozpoznawalnymi tego typu preparatami koloryzującymi są Elumen i Magma. 

 

 


