
 

 TECHNIKI FRYZJERSKIE kl. II   cz. III 

Temat -  Przeciwwskazania do wykonania trwałego prostowania 

włosów. 

 

Każdy rodzaj trwałej w jakimś stopniu niszczy włosy, uwrażliwia je i wysusza. Dlatego też trwałe 

prostowanie nie można wykonać na włosach już zniszczonych i przesuszonych. Skutki chemicznego 

prostowania są porównywalne (a nawet i większe) ze skutkami wykonania trwałej ondulacji.. 

Zabiegowi chemicznego prostowania nie powinny być poddawane włosy : 

• Cienkie 

• Suche 

• Gąbczaste 

• Porowate 

• Zniszczone wcześniejszymi zabiegami chemicznymi 

• Rozjaśnione ( wysokie stężenie wody utlenionej ) 

• Farbowane farbami roślinnymi lub odsiwiaczami 

Trwałe prostowanie wykluczają również zmiany chorobowe na skórze głowy, ze świeżymi ranami, 

uszkodzenia skóry, świeże blizny i uczulenia. Chemiczne prostowanie nie powinno być wykonane 

podczas pierwszego i ostatniego trymestru ciąży, przyjmowania antybiotyku, pierwszych dni 

miesiączki oraz, gdy klientka stosowała preparaty pielęgnacyjne zawierające silikon. Oczywiście 

przeciwwskazaniem jest również uczulenie klientki na preparat. 

 

Temat – Chemiczne prostowanie włosów. 

 

Chemiczne prostowanie włosów to trwałe przekształcenie struktury włosów z kędzierzawych, 

skręconych, spiralnych lub falowanych w proste. Prostowanie odbywa się na takiej samej zasadzie jak 

trwała ondulacja. Pod wpływem działania preparatu prostującego mostki dwusiarczkowe z ukośnych 

przechodzą na prostopadłe, które są charakterystyczne dla włosów prostych. Podczas prostowania 

mostki dwusiarczkowe , które są odpowiedzialne za skręt włosa ulegają przerwaniu, a następnie pod 

wpływem środka utrwalającego łączą się w nowym układzie tworząc prosty kształt włosa. Zazwyczaj 

do prostowania włosów stosuje się preparaty trwale ondulujące (o ph  bardziej zasadowym) lub 

specjalne preparaty do prostowania, które mają konsystencję kremu. Włosów nie nawija się na wałki, 

a tylko wygładza. Trwałe prostowanie powoduje znaczne obniżenie wytrzymałości mechanicznej 

włosów (mogą się łamać, a nawet wypadać) oraz mocne wysuszenie włosów. Na rynku występują 

również preparaty, które zmiękczają keratynę w połączeniu z działaniem podwyższonej temperatury 

oraz preparaty w płynie, którymi spryskuje się prostowane włosy. Preparat ten osadza się na włosach 

i nie spływa z nich. 

Zadanie 

Czy poleciłabyś trwałe prostowanie włosów klientce, która codziennie prostuje włosy prostownicą ? 



 

Temat – Technologiczny przebieg trwałego prostowania. 

1. Konsultacja z klientem. 

2. Diagnoza włosów. 

3. Przygotowanie stanowiska pracy. 

4. Dobór preparatu do danego rodzaju włosów. 

5. Zabezpieczenie włosów preparatem ochronnym np. pre-curl. 

6. Podział włosów na cztery sekcje. 

7. Nakładanie pędzelkiem preparatu prostującego (zaczynamy od tylnych sekcji, z wydzieleniem 

wąskich poziomych separacji od karku w kierunku szczytu głowy, następnie sekcje boczne z 

jednoczesnym przekładaniem włosów do tyłu). Preparat nakładamy ok. 1 cm od skóry głowy. 

8. Sczesywanie włosów na gładko podczas nakładania preparatu. 

9. Pozostawienie preparatu na włosach zgodnie z zaleceniem producenta. 

10. Kontrola stopnia rozprostowania włosów. 

11. Spłukanie preparatu prostującego. 

12. Odsączenie włosów. 

13. Nałożenie na włosy preparatu utrwalającego. 

14. Płukanie i neutralizacja włosów preparatem zakwaszającym np. after-curl. 

 

 

Temat – Pielęgnacja włosów po trwałym prostowaniu. 

 

 Pielęgnacja włosów po trwałym prostowaniu : 

• Nie myć włosów po zabiegu przez 48 godzin 

• Nie farbować włosów przez co najmniej 15 dni 

• Nie używać spinek, gumek przez 48 godzin 

• Nie zakładać włosy za ucho 

• Po 2 tygodniach można podciąć końcówki oraz przeprowadzić zabieg nawilżania włosów. 

• Stosowanie odżywek i balsamów do włosów bogatych w białko i proteiny. 

• Jeśli zajdzie potrzeba przeprasowania włosów żelazkiem (prostownicą), należy je 

najpierw zabezpieczyć preparatem termo – ochronnym. 

 

 

 

Temat – Keratynowe prostowanie włosów. 

 



Keratynowe prostowanie to metoda prostowania włosów (wywodzi się z Brazylii) , która może być 

stosowana nawet na włosach rozjaśnionych i zniszczonych. Nie można jej stosować na włosach 

pozbawionych łuski włosowej. Jej formuła opiera się na keratynie, która stanowi naturalny budulec 

włosa. Metoda keratynowa nie ingeruje we wnętrze włosa tak jak prostowanie chemiczne. Polega na 

zaprasowywaniu w pasma włosów keratyny, która szczelnie otacza włos. Dzięki temu dochodzi do 

wygładzenia włosów i zredukowania ich nadmiernej puszystości. Przy odpowiedniej metodzie 

prasowania można uzyskać podniesienie włosów u nasady, by uniknąć nadmiernego przylegania 

pasm do skóry włosów. Im grubsze i bardziej gęste włosy tym trudniej poddają się wygładzeniu. 

Najlepszy efekt można uzyskać na włosach bardzo puszących się, ale z natury cienkich. Metoda 

keratynowa ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na modelowanie włosów, jednak całkiem nie 

wyeliminuje konieczności ich ułożenia. Po każdym zabiegu umycia włosów zalecane jest wysuszenie 

ich przy użyciu szczotki płaskiej i szczotki. 

Przebieg keratynowego prostowania włosów : 

• Mycie włosów specjalnym szamponem oczyszczającym dwa razy. 

• Odsączenie włosów z nadmiaru wody 

• Suszenie włosów suszarką 

• Nałożenie preparatu keratynowego 

• Suszenie włosów suszarką ręczną przy użyciu szczotki płaskiej lub okrągłej 

• Po osuszeniu, prostowanie włosów przy pomocy specjalnej prostownicy 7 -10 razy każde 

pasmo w temperaturze 230oC 

• Po 48 godzinach klientka wraca do salonu , aby włosy umyć specjalnym produktem i w 

celu sprawdzenia efektu 

Pielęgnacja włosów po keratynowym prostowaniu : 

• Nie należy stosować szamponów, które w swoim składzie zawierają sól (wszystkie 

drogeryjne). 

• Należy stosować specjalne szampony i odżywki (bez keratyny) przeznaczone do włosów po 

keratynowy prostowaniu. 

• Do pierwszego mycia nie należy włosów moczyć, wiązać w kucyk, nie używać spinek, opasek 

oraz środków do stylizacji. 

• Należy unikać mocno chlorowanej wody w basenie i wody morskiej (wypłukuje keratynę) 

• Podcięcie końcówek 

• Koloryzację można wykonać po 2 tygodniach 


