
Proszę zapoznać się z opracowanymi materiałami.  Poszczególne zagadnienia
będą omawiane na zajęciach online na platformie Teams.

Temat: Charakterystyka i zastosowanie środków powierzchniowo czynnych





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, szałwi, 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.



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.

Szampony występują pod kilkoma postaciami. 
• Kremów,

• emulsji

• roztworów

• żelów, 

•  proszku (tzw. szampony suche)



• oleju

Temat: Charakterystyka preparatów do pielęgnacji włosów

Preparaty do pielęgnacji włosów mogą działać doraźnie, maskując uszkodzenia i wady
włosów lub długofalowo, wpływając na strukturę oraz funkcjonowanie włosów i skóry głowy.
Wyróżnia się preparaty o działaniu:

• kondycjonującym,
• ochronnym, 
• regenerującym  
• stymulującym i regulującym procesy fizjologiczne włosów i skóry głowy.

Kondycjonery to balsamy lub odżywki zawierające substancje aktywne działające
na powierzchni włosa (poprawiają kondycję łusek). Działają doraźnie, uzyskany efekt
pielęgnacyjny utrzymuje się do pierwszego mycia. Włosy po zastosowaniu omawianych
środków są puszyste, miękkie w dotyku, elastyczne i o ładnym połysku.

Preparaty ochronne, działają  na powierzchni włosów. Mają  postać  emulsji bądź  roztworów. Ich
substancje  aktywne  osadzają  się  na  łuskach  tworząc  film  izolujący  włókna  włosa  przed
zewnętrznymi  czynnikami  niszczącymi  np.promieniami  UV,  wolnymi  rodnikami.  Zapobiega  ją
splątywaniu włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Specyficzną grupę środków ochronnych stanowią
preparaty stosowane przed zabiegami chemicznymi . Chronią  strukturę  włosów przed działaniem
oksydantów  lub  reduktorów  oraz  wyrównują  i  uzupełniają  ubytki  we  włosie,  poprawiając  ich
wytrzymałość i wygląd.



Preparaty regenerujące to kremy, maski lub odżywki, które długotrwale poprawiają
strukturę włosów. Ich substancje aktywne  wnikają do wnętrza włosa. Wbudowują
się w cement międzykomórkowy, substancję uszczelniającą w korze i łańcuchy keratynowe.
Efekty działania jest widoczny po dłuższym stosowaniu, poprawia się wytrzymałość mechaniczna,
nawilżenie i odżywienie włosów.

Preparaty stymulujące i regulujące procesy fizjologiczne to płyny, lotiony lub ampułki
zawierające wysoko skondensowane substancje aktywne.  wzmacniają, odżywiają
i stymulują wzrost włosów. Celem ich działania jest:
- stymulacja procesów odnowy naskórka,
- poprawa ukrwienia skóry głowy i mieszków włosowych,
- przyspieszenie porostu i hamowanie wypadania włosów,
- normalizacja pracy gruczołów łojowych,
- regulacja innych zaburzeń np. łupieżu.

Zbyt częste stosowanie prawidłowo dobranych kosmetyków i niedokładnie spłukiwanie,
może prowadzić do tworzenia depozytów tj. nadmiernego odkładania się na włosach
składników środków pielęgnacyjnych. Sygnałem wskazującym na nadmiar preparatu jest
wygląd włosów. Stają się ciężkie i wiotkie, nie utrzymują kształtu i wykazują brak
puszystości

Środki pielęgnacyjne mają formę: emulsji, żeli, pianek, klarownych roztworów
lub olejków.

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 

Składniki preparatu Działanie/ funkcja w preparacie

Substancje aktywne Działają  kondycjonująco,  regenerująco,  ochronnie  lub  stymulująco  na
mieszki włosowe i skórę głowy, np. witaminy, pantenol, białka

Składniki Nadają odpowiednią formę preparatom, np. emulsje,



konsystencjtwórcze substancje żelotwórcze, substancje pianotwórcze

Zagęszczacze  Odpowiadają za właściwą konsystencje preparatu, np.
zagęstnika celulozowe

Konserwanty Przedłużają  trwałość  preparatu,  hamują  rozwój  pleśni,  drożdżaków  i
bakterii

Barwniki Poprawiają wygląd preparatu

Substancje zapachowe Neutralizują woń substancji aktywnych i zwiększają
komfort użycia preparatu, np. olejki eteryczne, syntetyczne
kompozycje zapachowe

Rozpuszczalniki Woda, alkohole

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

Temat: Charakterystyka preparatów do układania i stylizacji fryzur

Preparaty do czesania włosów dzieli się na:
- środki do wodnej ondulacji – nakładane na mokre włosy, które ułatwiają ułożenie fryzury,
wysychanie włosów i nie pozostawiają na nich osadu,
- środki do ondulacji żelazkowej – nakładane na suche włosy, które ułatwiają nadanie
włosom żądanego kształtu,
- środki utrwalające – nakładane na suche włosy w celu utrwalenia kształtu fryzury
nadanego podczas czesania.

Preparaty do układania włosów na mokro są produkowane w formie wodnoalkoholowych
roztworów, pianek, żeli, kremów, wosków i aerozoli. Powinny szybko wysychać i zostawiać
na włosach cienką, klarowna powłokę oraz mieć przyjemny zapach. Nie powinny natomiast
ulegać  fermentacji  i  zostawiać  na  włosach  matowego  osadu.  Skład  chemiczny  preparatów  do
stylingu zależy od ich przeznaczenia.(tabela skład)

Specyficzną grupę preparatów stylingujacych są środki do czesania włosów krótkich jak  kremy,
brylantyny i woski. Zawierają one:
- woski pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, np. lanolina, wosk pszczeli,
cerezyna,
- estry kwasów tłuszczowych, węglowodory np. wazelina, parafina,



- emulgatory umożliwiające otrzymanie emulsji,
- środki powierzchniowo czynne ułatwiające zmycie preparatu z włosów.
Uelastyczniają włosy i utrwalają nadany kształt. Tworzą na włosach
wodoodporny i ochronny film nadający włosom gładkość i połysk.
Odrębną grupę stanowią gumy fryzjerskie. Są stosowane do formowania fryzury rękoma. W skład
tych środków wchodzą polimery akrylowe oraz
węglowodory (np. parafina), woski (np. karnauba), alkohole (np. cetylowy), substancje
pielęgnujące (np. pantenol) oraz konserwanty.

Do ondulacji żelazkowej stosuje się środki otrzymywane na bazie substancji odpornych
na działanie wysokich temperatur. Zwiększają elastyczność włosów i wydłużają efekt
stylizacji oraz chronią włosy przez miejscowym przegrzaniem keratyny.(tabela skład)

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. 

Rodzaj użytego środka stylingującego zależy od planowanego uczesania i rodzaju
włosów. Ważna jest także ilość i sposób aplikacji preparatu na włosy .

Środki do czesania na mokro nakłada się na całej długości włosów
grzebieniem lub rękoma w ilości 10–15 ml. 

Preparaty do czesania na sucho aplikuje się na całe włosy lub ich wybrane partie w ilości 5–10 ml a
lakiery rozpyla się z odległości
ok. 30 cm od fryzury.



Temat: Skład i działanie preparatów do trwałej ondulacji   

Preparaty trwale ondulujące są dwuskładnikowe. Pierwszy składnik – płyn zmiękcza
keratynę, drugi – utrwalacz utlenia zmieniona strukturę keratyny.

Podstawowym składnikiem każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor.

Wyróżnia  się  reduktory  działające  w  środowisku,  w  którym  zachodzi  uwodornienie  mostków
cystynowych:

• zasadowym np. kwas tioglikolowy, tioglikolan amonu, cysteina, stosowanych do włosów
naturalnych oraz trudno skręcających się.

• lekko  kwaśnym  np.  ester  kwasu  tioglikolowego  i  gliceryny,  sole  kwasu  siarkowego.



Stosowanych na  włosach rozjaśnionych, farbowanych oraz porowatych.

Podstawowym składnikiem każdego utrwalacza jest oksydant. W zależności od wartości
pH, w którym działa, wyróżnia się utleniacze działające w środowisku:

• zasadowym np. 1–2 % wodne roztwory nadtlenku wodoru,
• lekko kwaśnym i obojętnym np. 7–15 % wodne roztwory bromianu sodu.

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 



 
Zabieg ondulacji chemicznej jest zabiegiem inwazyjnym, mog  ą  cym spowodowa  ć
nieodwracalne uszkodzenia struktur keratynowych włosa, dlatego oprócz wyżej
wymienionych środków do zabiegu stosuje się również

Preparat  zabezpieczaj  ą  cy  (  nakładany  przed  aplikacją  płynu  ondulującego)  to  kompozycja
substancji ochronnych i   ś  rodków pomocniczych.
Substancje ochronne np. węglowodory, oleje mineralne, woski, alkohole tłuszczowe, osadzają
się na powierzchniach porowatych i opóźniają przenikanie w tych miejscach płynu do kory
włosa. Przekształcenie struktury jest wówczas równomierne, a uzyskany skręt regularny
na całej długości.

Neutralizator  (  nakładany po spłukaniu utrwalacza)   to  kompozycja substancji  przywracaj  ą  cych
naturalny, lekko kwa  ś  ny odczyn
włosom. Dzięki jego zastosowaniu łuski włosowe zamykają się – włosy są gładsze w dotyku,
lśniące i łatwiej je rozczesać.



Temat: Charakterystyka preparatów do rozjaśniania i odbarwiania włosów

Biorąc pod uwagę konsystencję  formę występowania preparatu, rozjaśniacze dzieli się na:
• lotiony i toniki rozjaśniające – głównym składnikiem utleniającym w tych preparatachsą

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 oksydantu (od 3 do 6 tonów).

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



źródłoaktywnych 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. laurylosiarczan sodu),
• sekwestranty zmiękczające wodę ( np. związki fosforanowe),
• zagęszczacze  odpowiedzialne  za  odpowiednią  konsystencję  oksydantów  (np.  pochodne

celulozy).

Dekoloryzacj  ę –  proces  usuwania  sztucznych  barwników  z  włosów,  można  wykonać  stosując
preparaty do rozjaśniania lub dwuskładnikowe dekoloryzatory redukcyjne. Wskazane środki mają
odczyn  kwaśny  i  zawierają  substancje  o  właściwościach  redukcyjnych.  Poza  składnikami
aktywnymi zawierają środki powierzchniowo czynne odpowiedzialne za uzyskanie odpowiedniej
formy  preparatu,  substancje  o  działaniu  ochronnym,  zagęszczacze,  przeciwutleniacze  oraz
konserwanty.  Drugi  składnik  to  kompozycja  aktywatora  i  substancji  pomocniczych.  Składniki
preparatu miesza się bezpośrednio przed aplikacją na włosy.

Dekoloryzacja  przez  utlenienie jest  wykonywana  przy  użyciu  rozjaśniacza  połączonego  z
oksydantem o stężeniu 3-12% roztworu nadtlenku wodoru.

Dekoloryzatory redukcyjne zawierają związki redukujące o odczynie kwasowym. Działają one na
zasadzie  rozerwania  długich  łańcuchów  barwników  na  mniejsze  elementy.  Dzięki  temu
otrzymujemy związki o słabszym zabarwieniu lub bezbarwne,

Temat - Skład i działanie preparatów do koloryzacji włosów 

Farby do włosów są obecnie powszechnie stosowane i służą nie tylko do maskowania
siwizny, ale także do nadania włosom żądanego zupełnie innego niż naturalny koloru, zmiany
lub nadania im efektownego odcienia.
Farby do włosów można podzielić na dwa rodzaje:
- Farby roślinne
- Farby syntetyczne
- tymczasowe
- półtrwałe
- trwałe

Farby roślinne
Jest  to najstarsza grupa preparatów oparta o surowce pochodzenia roślinnego. Są  to ekstrakty z
takich części roślin jak liście łodygi, korzenie, kora.
Najczęściej spotykanymi barwnikami tego typu są henna i reng. Ponad to może to być
wyciąg z rumianku, kory dębu, wywar z łupin cebuli, liści orzecha włoskiego i galasówki.

Farby  roślinne  jednak  są  trudne  do  stosowania  i  w  efekcie  otrzymuje  się  włosy  o  różnych
odcieniach  z  uwagi  na  nierównomierne  osadzanie  się  barwników  na  włosach.  Włosy  zyskują
jedwabisty  połysk  jednak  są  sztywne  i  odporne  na  działanie  płynów:  rozjaśniających,



dekoloryzujących  do  trwałej  ondulacji.  Zastosowanie  farb  roślinnych  umożliwia  zmianę  barwy
włosa maksymalnie o dwa tony.

Farby tymczasowe
Jest to specjalny rodzaj preparatów umożliwiających zmianę barwy włosa na krótko, to
jest do pierwszego mycia. Oparte są  one o pigmenty organiczne i nieorganiczne. Pigmenty są  to
związki chemiczne w postaci drobnego proszku (pyłu) posiadające charakterystyczną trwałą barwę
i są nierozpuszczalne w większości rozpuszczalników organicznych. Stosowane
są w postaci zawiesin (proszek zawieszony w cieczy).
Pigmenty są mechanicznie naniesione i związane z włosem przy pomocy polimerycznych
dodatków pełniących rolę nośnika pigmentu i lepiszcza do jego „przyklejenia” do włosa.
W  skład  tymczasowych  farb  do  włosów  wchodzą:  pigmenty,  polimery  syntetyczne,  środki
powierzchniowo czynne oraz woda i alkohole.

Polimery syntetyczne, jak już wspomniano, pełnią role nośnika pigmentu i lepiszcza
ponad  to  nadają  włosom  połysk  i  tworzą  powłokę  ochronną.  Mogą  przy  okazji  pełnić  role
utrwalacza fryzury i środka stylizującego. Środki powierzchniowoczynne (SPC) umożliwiają
dobre nanoszenie preparatu w cienkiej warstwie, łatwe jego usuwanie podczas mycia i umożliwiają
nadanie odpowiedniej konsystencji.
Woda i alkohole pełnią role rozpuszczalników. Farby tymczasowe występują w postaci:
barwnych lakierów, brylantyn i pomad. Służą do uzyskania specjalnych efektów
kolorystycznych, szczególnie zawierające brokat, pigmenty o intensywnych zabarwieniach
lub dających efekt perłowy na przykład przy tworzeniu fryzur wieczorowych.

Farby półtrwałe
Farby  półtrwałe  zawierają  barwniki  bezpośrednie  lub  pośrednie.  Są  to  preparaty  przeważnie
jednoskładnikowe, które dawniej były nazywane płukankami. Umożliwiają one zabarwienie włosa
na czas do kilku myć. Stosowane są i dają dobre efekty do zabarwiania włosa o dwa tony.
Barwniki bezpo  ś  rednie barwią włosy bez przemian chemicznych i służą do odświeżania
koloru włosów oraz jego tonowania. Natomiast barwniki pośrednie są  barwnikami dwufazowymi
tzn. wymagają  zastosowania  łagodnego utleniacza w postaci roztworu nadtlenku wodoru 3–4 %.
Jednak trwałość barwy nie jest długa – wystarcza na kilka myć.

W skład farb półtrwałych wchodzą:
• barwniki bezpośrednie i/lub pośrednie- odpowiedzialne za barwę,
• modyfikatory barwy, które oddziaływują z barwnikiem, dzięki czemu można uzyskać inne

odcienie danej barwy,
•  barwniki bezpośrednie nadające włosom daną barwę,
• słabe  środki alkalizujące, które umożliwiają  barwnikom głębszą  penetrację  włosa i lepsze

„zakotwiczenie”,
• środki pielęgnujące np.: hydrolizaty białkowe,
• środki  powierzchniowo  czynne  (SPC)  –  poprawiające  zwilżanie  włosa  i

ułatwiającerozprowadzanie aktywnych substancji w cienkiej warstwie po włosie.

Generalnie farby póltrwałe można podzielić na dwa rodzaje:
• Zawierające barwniki bezpośrednie- wstępują  w postaci preparatów jednoskładnikowych

takich jak: płukanki szampony, maseczki do spłukiwania; Barwniki bezpośrednie to np.:
barwniki metaliczne (kompleksy metaloorganiczne) lub barwniki dyspersyjne, zasadowe,
nitrowe lub benzenowe. Efekt koloryzacji jest uzależniony od koloru i stanu wyjściowego
włosów.  Poprawę  efektywności  uzyskuje  się  przez  zastosowanie:  wysokich  stężeń
barwników,  rozpuszczalników  ułatwiających  penetracje  pod  łuskę  włosa  oraz  dodatek
substancji spęczniających włosy (mocznik, etanol).



• Zawierające  jednocześnie  barwniki  bezpośrednie  i  pośrednie  –  są  to  preparaty
dwuskładnikowe (muszą zawierać utleniacz, który należy wymieszać z farbą bezpośrednio
przed  aplikacją  na  włosy).  Występują  w  postaci  szamponów  koloryzujących.  Dzięki
zastosowaniu  dwóch  rodzajów  barwników  oraz  modyfikatorów  można  uzyskać  wiele
odcieni włosów różniących się  od wyjściowego koloru o kilka tonów. Zastosowanie farby
półtrwałej nie powoduje niszczenia struktury białkowej włosa, a więc jest bezpieczniejsze,
niż stosowanie barwników trwałych.

Farby trwałe
Farby  trwałe  zawierają  barwniki  organiczne  pośrednie  tzn.  wymagające  zastosowania  środka
utleniającego. Mają postać emulsyjnych preparatów dwuskładnikowych. Składnik pierwszy zawiera
barwnik  oraz  substancje  alkalizującą,  natomiast  drugi  składnik  zawiera  najczęściej  nadtlenek
wodoru,  jako  środek  utleniający  barwnik-powodujący  powstanie  barwnika  w  postaci  związku
wielkocząsteczkowego,  który  dopiero  nadaje  żądaną  barwę.  Te  dwa  składniki,  które  należy
zmieszać pośrednio przed aplikacja na włosy.
Farby  trwałe  dają  długotrwały  efekt  kolorystyczny  na  włosach  odporny  na  mycie.  Skład  farb
trwałych jest podobny do składu farb półtrwałych zawierających barwniki pośrednie.
Skład i funkcje składników są przedstawione w poniższej tabeli:

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. 


