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6 Techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów 

6.1 Czynniki wpływające na przebieg ondulacji 

Przeprowadzanie ondulacji chemicznej ma na celu zwiększenie objętości 
i puszystości włosów, ich podatności na układanie oraz uzyskanie odpowiednich 
efektów wizualnych w postaci delikatnych fal lub estetycznych, nowoczesnych loków. 

Trwałą ondulację można wykonać według różnych technologii. Wybór technik 
przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od oczekiwań co do efektu końcowego 
oraz faktury i stanu włosów. Na przebieg procesu najważniejszy wpływ mają 
wymienione niżej czynniki. 

6.1.1 Czynniki chemiczne 

Są to różnego rodzaju preparaty, których składniki wnikają do wnętrza włosa 
i powodują zmiany w układzie jego łańcuchów keratynowych. Środki te mają odmienne 
składy chemiczne, a ich dobór uzależniony jest od stanu włosów i efektu, jaki 
zamierzamy osiągnąć.  

Tabela 6.1 Działanie środków chemicznych na włosy 

Źródło: Opracowanie własne 
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6.1.2 Czynniki fizyczne 

Czynnikiem, który w znaczny sposób oddziałuje na przebieg procesu ondulacji, 
jest temperatura. Ciepło sprzyja wszelkim procesom zachodzącym we włosie. Może 
pochodzić z zewnątrz (odpowiednia temperatura otoczenia, urządzenia nagrzewające) 
lub być skutkiem działania płynów ondulujących. Ciepło przyspiesza działanie 
preparatów nawet o połowę – jego użycie jest zalecane przy ondulacji włosów zdrowych 
i mało podatnych na skręt. 

6.1.3 Czynniki mechaniczne 

 Czynnikiem mechanicznym podczas wykonywania zabiegu trwałej ondulacji 
jest nawijanie włosów na walki. Przeprowadzenie tego procesu w odpowiedni sposób 
gwarantuje prawidłowy efekt końcowy zabiegu. 

Tabela 6.2 Zasady ułatwiające prawidłowe wykonanie zabiegu trwałej ondulacji 

Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 6.1 Nawinięcie wałka 

Źródło: Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki – praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, 
Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2005, s. 169 
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6.2 Techniki ondulowania chemicznego włosów 

Włosy nawijamy na wałki za pomocą dwóch metod: 

 metoda nawijania płaskiego – stosowana przy włosach krótkich i półdługich. 
Polega na nawinięciu całego pasma włosów od jego końca do nasady; 

 metoda nawijania spiralnego – z reguły stosowana przy długich włosach. Pasma 
nawijamy od końcówki do nasady lub od nasady do końcówki, stosując spiralny 
skręt włosów. 

Na podstawie tych metod fryzjer może wykorzystać lub stworzyć różnego 
rodzaju techniki. 

6.2.1 Techniki nawijania klasycznego 

Wyróżniamy cztery techniki nawijania klasycznego: 

1) technika krzyżowa – wydzielamy pasma o szerokości wałków. Pierwsze pasmo 
wybieramy od czoła do karku, a kolejne po bokach głowy. Nawijanie na wałki 
rozpoczynamy od środkowego pasma i kończymy na pasmach bocznych; 

 

Rysunek 6.2 Nawijanie krzyżowe 

Źródło: Schmidt W., Ackermann J., Engel J., Schneider J., Sengpiel E., Fryzjerstwo wraz z poradami 
kosmetycznymi, REA, Warszawa 2000 

2) technika równoległa – wydzielamy środkowe pasemko od czoła do karku 
i nawijamy je na wałki. Pozostałe sekcje boczne nawijamy ukośnie, tak 
aby stworzyły przedłużenie sekcji środkowej. Pozostałe pasma nawijamy 
klasycznie; 

3) technika cegiełkowa – ma na celu unikanie wszelkich luk pomiędzy włosami. 
Polega na nawijaniu wszystkich włosów od przodu głowy do linii karku.  
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Rysunek 6.3 Nawijanie cegiełkowe 

Źródło: Schmidt W., Ackermann J., Engel J., Schneider J., Sengpiel E., Fryzjerstwo wraz z poradami 
kosmetycznymi, REA, Warszawa 2000 

4) technika jodełkowa – nawinięcie na wałki jedynie wybranej partii włosów. Polega 
na wyznaczeniu linii w kształcie zygzaka przez środek głowy, na podstawie której 
nawijamy wałki naprzemiennie do siebie. 

6.2.2 Techniki kreatywne 

Techniki twórcze stosowane są zazwyczaj do ondulacji włosów długich 
za pomocą metody nawijania płaskiego lub spiralnego. Nawija się wszystkie włosy lub 
tylko ich fragmenty. Dobór odpowiedniej techniki uzależniony jest od efektu końcowego, 
jaki zamierzamy uzyskać. Wyróżniamy następujące techniki kreatywne: 

1) nawijanie pionowe: 

 płaskie – wykonywane na włosach powyżej 20 cm długości dla uzyskania efektu 
delikatnych loków; 

 spiralne – wykonywane dla uzyskania efektu elastycznych loków (włos nawijamy 
od dolnego końca wałka w górę, co powoduje luźne opadanie wałków); 
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2) nawijanie szczytowych partii włosów – ondulowanie jedynie nasady włosów 
dla uzyskania efektu objętości fryzury. Najczęściej wykonywane techniką twist 
(skręcanie w palcach pasemek włosów); 

Rysunek 6.4 Technika twist 

Źródło: Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki, 
Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2005, s.161 

3) nawijanie końcówek – stosowane u klientek z długimi włosami w celu uzyskania 
łagodnego skrętu, bez podnoszenia włosów od nasady (na przykład technika 
bunches). 

Rysunek 6.5 Technika bunches 

Źródło: Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki, 
Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2005, s. 161 

6.2.3 Technika – włosy związane w dwa kucyki i nawinięte na wałki spiralnie 

Wśród tego rodzaju technik wyróżniamy: 

1) nawijanie naprzemienne kierunkowe płaskie – technika ta ma na celu zwiększenie 
objętości u nasady. Włosy nawijamy zgodnie z kierunkiem ich układania; 

2) nawijanie kierunkowe pionowe – technika stosowana do włosów długich w celu 
uzyskania fal. Włosy nawijamy na średniej wielkości wałki techniką spiralną 
od środka pasma do nasady, pozostawiając luźną końcówkę; 

3) nawijanie naprzemienne – technika ta polega na nawijaniu co drugiego pasma 
włosów. Jedno zostaje nawinięte na średniej wielkości wałek, a kolejne są 
pozostawione proste. Daje to efekt puszystości, objętości oraz wyraźnego ruchu 
we włosach; 
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4) technika wałek na wałek – umożliwia uzyskanie jednolitych loków na włosach 
długich (powyżej 20 cm długości). Włosy nawijamy od środka do nasady, 
pozostawiając końcówki. Resztę włosów nawijamy na kolejny wałek 
w przeciwnym kierunku. W przypadku różnicy w strukturze włosa można 
zastosować dwie wielkości wałków: do włosów naturalnych przy nasadzie – wałek 
o mniejszej średnicy i do włosów bardziej uwrażliwionych przy końcach –  nieco 
większy. 

6.3 Techniki prostowania chemicznego włosów 

Proces prostowania chemicznego włosów można przeprowadzić za pomocą 
dwóch metod. Różnią się one rodzajem preparatu, który jest stosowany podczas zabiegu 
oraz techniką pracy. 

6.3.1 Prostowanie przy użyciu kremu 

Pierwsza metoda polega na prostowaniu włosów za pomocą specjalnego kremu. 
Jego gęsta konsystencja powoduje, że z łatwością przylega on do włosów 
i równomiernie się rozprowadza. Metoda ta przypomina ondulację chemiczną, ponieważ 
skład kremu różni się nieznacznie od składu preparatu ondulacyjnego. Mają 
one jednakowe zadanie: rozmiękczenie włosa i utrwalenie go w nowej pozycji – w tym 
wypadku włos ma być prosty. 

Po dokonaniu czynności wstępnych (diagnoza włosów i skóry głowy, konsultacja 
z klientem) dobieramy odpowiednią moc preparatu do rodzaju włosów. Następnie 
dzielimy włosy na cztery sekcje za pomocą dwóch linii: od czoła do karku i od ucha 
do ucha. Aplikację preparatu rozpoczynamy od linii karku i przesuwamy się ku górze. 
Z każdej sekcji wybieramy pasemko o szerokości 1 cm i nakładamy na nie krem 
prostujący za pomocą pędzelka. Preparat rozczesujemy grzebieniem lub wygładzamy 
na włosach, w zależności od stężenia preparatu. Im jego moc jest większa, tym 
z włosami obchodzimy się delikatniej. Nałożony równomiernie i szybko preparat 
pozostawiamy na włosach na określony czas. Po jego upływie sprawdzamy efekt za 
pomocą próby jednego pasma – związujemy włosy w supełek. Jeśli włosy są na tyle 
zmiękczone, że poddają się związywaniu, produkt należy spłukać. Jeśli włosy pozostają 
sztywne, czas działania preparatu można nieznacznie wydłużyć. Po dokładnym umyciu 
i delikatnym osuszeniu włosów (należy pamiętać, że włosów nie wolno pocierać 
i odkształcać) nakładamy środek utrwalający, wmasowując i przeczesując włosy. Jego 
ilość powinna być taka sama jak ilość środka prostującego. Po upływie czasu działania 
środka utrwalającego dokładnie myjemy głowę i przystępujemy do delikatnej stylizacji. 

6.3.2 Prostowanie przy użyciu keratyny 

Kolejną metodą przeprowadzania zabiegu prostowania chemicznego jest użycie 
preparatu zawierającego keratynę, czyli naturalny budulec włosa. Taki preparat 
wprowadza się do wnętrza włosa, poddając go działaniu wysokiej temperatury.  

Włosy przygotowujemy do zabiegu tak, jak w przypadku użycia kremu. Preparaty 
zawierające keratynę występują najczęściej w postaci płynnej. Nanosimy je za pomocą 
rozpylacza i wprowadzamy do wnętrza włosa z użyciem żelazka fryzjerskiego. Włosy 
prostujemy od karku w kierunku szczytu głowy. Prasowanie prostownicą utrwala także 
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nową formę, jaką nabierają włosy. Następnie nakładamy na nie oksydant, w którego 
skład wchodzą środki nawilżające i odżywiające. 

Rysunek 6.6 Chemiczne prostowanie włosów 

Źródło: http://villarosa.lublin.pl/fryzjerstwo.html 

Po wykonaniu zabiegu zarówno jedną, jak i drugą metodą należy pamiętać, 
żeby poinformować klienta o postępowaniu z włosami po wyjściu z salonu. Po pierwsze, 
włosów nie należy stylizować, wiązać, ani spinać przez co najmniej 72 godziny 
po zabiegu. Włosy przez ten czas ulegają w dalszym ciągu procesom naturalnej 
neutralizacji – ich struktura utrwala się w prostej pozycji. Włosy po zabiegu 
prostowania chemicznego powinny być także odpowiednio pielęgnowane, ponieważ są 
suche i delikatne.  

Klient powinien również uzyskać informację o konieczności powtórzenia zabiegu 
na odroście. Włosy po około 6-8 tygodniach powinny być poddane zabiegowi 
prostowania, ponieważ ich naturalny skręt wpływa negatywnie na efekt wizualny 
fryzury. 

Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę na temat metody chemicznego prostowania 
włosów, zachęcam Cię do zapoznania z materiałem na stronie: 
http://www.handsomemen.pl/porady,prostowanie_wlosow,3460,metody_chemic
znego_prostowania_wlos_w.html. 

6.4 Dobór technik ondulowania do rodzaju włosów 

Techniki ondulowania dobieramy do rodzaju włosów, uwzględniając ich stan 
oraz efekt, jaki zamierzamy osiągnąć. Do włosów zniszczonych i uwrażliwionych 
zastosujemy trwałą neutralną lub kwaśną, a do włosów naturalnych – delikatnie 
alkaliczną. Jeśli włosy są mało podatne na skręt, wskazane jest zastosowanie ciepła, 
które wspomaga proces ondulacji.  

 

http://villarosa.lublin.pl/fryzjerstwo.html
http://www.handsomemen.pl/porady,prostowanie_wlosow,3460,metody_chemicznego_prostowania_wlos_w.html
http://www.handsomemen.pl/porady,prostowanie_wlosow,3460,metody_chemicznego_prostowania_wlos_w.html
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W zależności od efektu, jaki zamierzamy osiągnąć, na włosach można zastosować 
poniższe techniki: 

 

Tabela 6.3 Dobór technik ondulowania włosów 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak w praktyce dodać włosom objętości, zachęcam Cię 
do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=9rBmYYcsnkk. 

6.5 Dobór technik prostowania do rodzaju włosów 

Podczas doboru techniki prostowania włosów bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim ich stan oraz siłę skrętu. 

Jeśli mamy do czynienia z włosami uwrażliwionymi lub poddawanymi wcześniej 
zabiegom chemicznym, powinniśmy zastosować środki łagodniejsze. Mniej skutków 
ubocznych przynosi zastosowanie prostowania za pomocą keratyny. Włosy kręcone są 
z natury suche i łamliwe. Podczas prostowania bardzo kręconych włosów należy 
pamiętać, że jest to zabieg chemiczny, który ingeruje w strukturę włosa i dodatkowo go 
wysusza. W takim wypadku należy użyć silniejszych środków, na przykład kremu 
prostującego i zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania zabiegu. 

6.6 Literatura 

6.6.1 Literatura obowiązkowa 

 Luhr G., Stylizacja – elementy projektowania fryzur, Wydawnictwo REA, Warszawa 
2006; 

 Sumirska Z., Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer, Wydawnictwo 
SUZI, Warszawa 2002; 

 Praca zbiorowa, Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi – podręcznik 
do nauki zawodu, Wydawnictwo REA, Warszawa 2010; 

https://www.youtube.com/watch?v=9rBmYYcsnkk
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 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, 
technologie, techniki, Wydawnictwo SUZI, Warszawa 2010; 

 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Nowoczesna stylizacja, Wydawnictwo SUZI, 
Warszawa 2011. 

6.6.2 Literatura uzupełniająca 

 Chorek Z., Fryzjerstwo, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999; 

 Gacek W., Kompendium pierwszej pomocy, Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa 
2002; 

 Hansen A., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1998; 

 Mac S., Leowski J., Bezpieczeństwo i higiena pracy dla szkół zasadniczych, 
Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999; 

 Marek Z., Fryzjerstwo, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999; 

 Polladino L., Kurs fryzjerstwa podstawowy, Wydawnictwo ZYSK i S-ka, Poznań 
2007; 

 Rączkowski B., BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2005; 

 Roj–Chodacka A., Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Poradnik i materiały dla 
ucznia, KOWEZiU, Warszawa 2002; 

 Schmidt W., Ackermann J., Engel J., Schneider J., Sengpiel E., Fryzjerstwo wraz 
z poradami kosmetycznymi, Wydawnictwo REA, Warszawa 2000; 

 Sumirska Z., Wach–Mińkowska B., Fryzjerstwo męskie, Wydawnictwo SUZI, 
Warszawa 2006; 

 Techniki strzyżenia, farbowania i modelowania włosów, Wydawnictwo ZYSK i s-
ka, Warszawa 2003; 

 Bezpieczeństwo i zdrowie a substancje chemiczne w pracy. Poradnik szkoleniowy, 
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź 1994.; 

 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Chemia preparatów fryzjerskich i ich 
działanie oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjera, Wydawnictwo 
SUZI, Warszawa 2009; 

 Praca zbiorowa, Zeszyt ćwiczeń: Pielęgnacja włosów. Technologie i techniki 
fryzjerskie, Wydawnictwo REA, Warszawa 2000; 

 Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Technologia fryzjerstwa, stylizacja. Zeszyt 
ćwiczeń do nauki przedmiotów dla szkół o profilu fryzjerskim, wydawnictwo SUZI, 
Warszawa 2009. 
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6.6.3 Netografia 

 https://www.youtube.com/watch?v=9rBmYYcsnkk; 

 http://www.handsomemen.pl/porady,prostowanie_wlosow,3460,metody_chemic
znego_prostowania_wlos_w.html; 

 http://villarosa.lublin.pl/fryzjerstwo.html; 

 http://www.handsomemen.pl/porady,trwala_ondulacja,4366,trwala_neutralna___
skuteczna_i_zdrowa_.html; 

 http://www.splendore.pl/Walki_spiralne_do_wlosow_16mm_p2450.html; 

 http://es.fotolia.com/id/55930188?by=release. 
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