
Podstawy fryzjerstwa

FORMY WYSTĘPOWANIA PREPARATÓW FRYZJERSKICH



Preparaty fryzjerskie są różnego rodzaju mieszaninami. Ze względu 
na rodzaj połączonych ze sobą substancji oraz ich proporcje 

wyróżniamy:

● Roztwory
● Żele
● Zawiesiny
● Emulsje
● Pianki
● Aerozole
● Mieszaniny stałe
● Olejki



➲ MIESZANINY HOMOGENNE zawierają składniki których po 
rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku nie można 

odróżnić od siebie nawet pod mikroskopem np. żele czy 
roztwory

➲ MIESZANINY HETEROGENNE zawierają składniki które w 
rozpuszczalniku nie są rozpuszczone a jedynie 

zawieszone. Ich składniki można odróżnić gołym okiem 
np.. emulsje, zawiesiny, aerozole



ROZTWÓR

Składa się z rozpuszczalnika i substancji w nim rozpuszczonej. 
Ze względu na stopień rozpuszczenia substancji wyróżniamy 
roztwory:

➲ Właściwe, gdzie rozpuszczane substancje są bardzo małe a 
powstałe roztwory przeźroczyste i klarowne

➲ Koloidalne o średniej wielkości cząsteczek, do tek grupy należą 
np. żele

➲ Zawiesiny, nieprzeźroczyste, o dużych cząsteczkach 
widzianych nawet gołym okiem



ROZTWÓR WŁAŚCIWY

Powstaje przez rozpuszczenie w rozpuszczalniku ( woda, 
alkohol, ciekły tłuszcz) składników stałych lub ciekłych. W 
temperaturze pokojowej roztwór jest jednolite, jednak w 

niższej temperaturze może się rozwarstwiać.
Przykłady: woda po goleniu, tonik do włosów, utrwalacz do 
trwałej, roztwór nadtlenku wodoru



ŻEL

Powstaje wtedy kiedy w cieczy rozpuszczony jest składnik 
żelujący czyli długołańcuchowe związki, które 

rozpuszczając się zamykają wodę w przestrzeniach 
między łańcuchami Dzięki czemu układ uzyskuje żelową, 

gęstą konsystencję
Przykłady:żel do włosów  pielęgnacyjne hydrożele



ZAWIESINA

Powstaje w wyniku zmieszania w fazie ciekłej( węglowodory, 
tłuszcze lub ich mieszaniny) drobno zmielonych, 

nierozpuszczalnych pigmentów. 
 Ze względu na formę występowania zawiesiny dzielimy na:

➲ Ciekłe i półciekłe ich cząstki mogą opadać na dno dlatego 
przed użyciem należy zawiesinę wstrząsnąć. np.. brylantyny, 
maskary

➲ Stałe których składniki po zmieszaniu wylewane są do form a 
następnie pozostawione do ostygnięcia, np. pomady



EMULSJA

Jest to mieszanina dwóch nie łączących się ze sobą substancji 
olejowej(tłuszcze, woski, węglowodory) i wodnej(woda, 

alkohol). Uzyskanie jednolitej konsystencji jest możliwe dzięki 
zastosowaniu emulgatora oraz zastosowaniu podwyższonej 

temperatury.
Wyróżniamy dwa rodzaje emulsji:

➲ Typu o/w olej w wodzie gdzie olej jest substancją 
rozpuszczoną w wodzie

➲ Typu w/o gdzie woda jest substancją rozpuszczoną w oleju



Emulsje stanowią najczęstszą postać preparatów fryzjerskich. Są to: 
szampony, odżywki, oksydanty, farby, preparaty do trwałej ondulacji



PIANKA

Powstaje w wyniku wprowadzenia powietrza do roztworu przy 
użyciu SPC o działaniu pianotwórczym. Rozróżniamy piany 
lekkie łatwo ulegające zniszczeniu oraz twarde ( gęste , 
kremowe)
Przykłady: preparaty do ondulacji wodnej i trwałej, do stylizacji, 
pielęgnacji oraz preparaty barwiące



AEROZOL

 Ma postać gazu w którym zawieszone są drobne 
cząsteczki substancji stałej lub ciekłej. Nad cieczą znajduje 
się pod ciśnieniem gaz nośny, który po odblokowaniu 
zaworu wypycha cząsteczki cieczy ku wylotowi, a 
następnie rozpylane.
Przykłady: lakier do włosów, środki kondycjonujące, 
dezodorant



MIESZANINA STAŁA

Zmieszane lub stopione ze sobą substancje stałe.
Przykłady: puder, proszek rozjaśniający, szminka do ust



OLEJKI

To mieszaniny substancji tłuszczowych



➲ Fryzjerstwo Tom I Podstawy Fryzjerstwa , B. Wach-
Mińkowska,Dominika Gortatewicz, REA

➲ Podstawy fryzjerstwa, T Kulikowska-Jakubik, M.Richter, 
WSiP

➲ Nowoczesne fryzjerstwo, red. Z. Sumirska, Wyd. Suzi


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14

