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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywania zabiegów 
trwałego ondulowania i prostowania włosów. Pomoże Ci zorganizować stanowiska pracy do 
wykonywania zabiegów.  

Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 

Jednostka modułowa: Planowanie zabiegów farbowania włosów, której treści teraz 
poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z wykonywaniem zabiegów 
trwałego ondulowania i prostowania włosów z zakresu fryzjerstwa. 
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Schemat układu jednostki modułowej 
 
 
 
 

514[02].Z3 
Zabiegi fryzjerskie  

514[02].Z3.01 
Organizowanie prac fryzjerskich 

514[02].Z3.05 
Wykonywanie wodnej ondulacji 

514[02].Z3.02 
Planowanie zabiegów pielęgnacyjnych 

514[02].Z3.03 
Dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów 

514[02].Z3.04 
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

514[02].Z3.08 
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów 

514[02].Z3.09 
Barwienie włosów 

514[02].Z3.06 
Strzyżenie włosów  

514[02].Z3.07 
Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania 

i prostowania włosów 
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2.  WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w trakcie świadczenia usług, 
− charakteryzować budowę włosa, 
− scharakteryzować jakie są cechy włosów ;zdrowych,suchych,zniszczonych, 
− określać czynniki wywołujące uszkodzenia, 
− dezynfekować narzędzia i przybory, 
− prawidłowo przygotować stanowisko,  
− wykonać mycie włosów na mokro, 
− wykonać strzyżenie, 
− dobierać preparaty pielęgnacyjne do potrzeb włosów, 
− rozpoznawać rodzaje włosów i ich właściwości, 
− charakteryzować grupy sprzętu fryzjerskiego, 
− identyfikować zmiany patologiczne skory głowy, 
− wykonać modelowanie. 
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3.  CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– przygotować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, 
– przygotować klienta do wykonania trwałej ondulacji i prostowania włosów, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska, 
– ocenić stan włosów klienta, 
– dobrać rodzaj trwałej ondulacji i sposób prostowania włosów, 
– dobrać preparat do trwałej ondulacji i wykonać próbę uczuleniową, 
– zastosować różne techniki nawijania włosów na wałki, 
– wykonać trwałą ondulację na zimno, 
– wykonać trwałą ondulację na ciepło, 
– wykonać trwałą ondulację kwaśną, 
– wykonać chemiczne prostowanie włosów, 
– wykonać strzyżenie uzupełniające po przeprowadzeniu trwałej ondulacji. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.  Preparaty do chemicznego ondulowania i prostowania 

włosów 
 
4.1.1.  Materiał nauczania 

 
Preparaty trwale ondulujące składają się zazwyczaj z dwóch składników:  

1) płynu zmiękczającego keratynę, który umożliwia nadanie włosom odpowiedniego 
kształtu,  

2) utrwalacza (neutralizatora), który odbudowuje strukturę siarczkowa białka zmieniając 
strukturę keratyny, utrwala nadany kształt. 
Podstawowym składnikiem każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor.  

Najczęściej jest kwas tiglikolowy lub jego sole (np.: tioglikolan amonu), które działają 
w środowisku zasadowym. Preparaty powinny zawierać maksymalnie 8% tej substancji, 
natomiast pH tego środka nie powinno przekraczać wartości 10. obecnie coraz częściej kwas 
tioglikolowy jest zastępowany cysteiną, która w przeciwieństwie do niego nie jest substancja 
szkodliwą i drażniącą skórę głowy. Ma ona jednak ta wadę, że wykazuje ona słabsze 
właściwości redukujące i czas stosowania preparatu musi być wydłużony. W nowoczesnych 
środkach trwale ondulujących stosowana jest mieszanina cysteiny i kwasu tioglikolowego. 
Kombinacja tych dwóch substancji daje dobre efekty w stosunkowo krótkim czasie, a nie jest 
tak drażniąca i szkodliwa jak sam kwas tioglikolowy. Tego typu środki stosuje się 
w przypadku włosów odpornych na skręt i naturalnych. 

Można również wykonywać trwałą w środowisku obojętnym lub lekko kwaśnym tzn. 
przy pH ok. 6. W tym wypadku, jako substancja redukująca stosowany jest ester kwasu 
tioglikolowego i gliceryny lub sole kwasu siarkowego. Ten typ preparatów należy stosować 
do włosów rozjaśnianych, farbowanych i porowatych, ponieważ wykazuje on słabsze 
działanie redukujące i nie powoduje silnego pęcznienia włosów. 

Drugim składnikiem preparatów do trwałej ondulacji jest utrwalacz zwany również 
neutralizatorem. Jego podstawową substancja czynna jest utleniacz (oksydant). W przypadku 
preparatów działających przy zasadowym pH (przypomnienie: większym niż 7) jest 
najczęściej roztwór wodny nadtlenku wodoru (H2O2) o stężeniu 1–2%. Natomiast 
w przypadku płynów działających w środowisku lekko kwaśnym (przypomnienie: pH<7) lub 
obojętnym (pH=7) stosowane są roztwory wodne bromianu sodu o stężeniu 7–15%.  

Ponad to obydwa komponenty środków do trwałej ondulacji zawierają dodatkowe 
substancje pomocnicze, których działanie przedstawione jest w formie tabel. 
 
Tabela 1. Skład i funkcje składników płynu do ondulacji chemicznej 

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  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
8 

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 

 
Tabela 2. Skład i funkcje składników utrwalacza do ondulacji chemicznej 

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  
we włos, 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 
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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 

Źródło Nowoczesne fryzjerstwo str. 57 
 
Należy pamiętać, że zabiegi trwałej ondulacji są przeprowadzane przy użyciu dość 

agresywnych substancji chemicznych i należy je wykonywać nie zbyt często, ponieważ 
można spowodować trwałe uszkodzenia włosa objawiające się przesuszeniem, łamliwością 
i zmatowieniem. Aby zapobiegać ubocznym skutkom tych zabiegów stosuje się preparaty 
ochronne przed nałożeniem płynu do trwałej ondulacji jak również po spłukaniu preparatu. 

Preparat, który stosuje się w celu ochrony włosów przed zabiegiem zawiera: 
węglowodory, oleje mineralne, woski, alkohole tłuszczowe. Substancje te mają za zadanie 
ochronę miejsc uszkodzonych we włosie i zapewnienie równomiernego przekształcenia 
struktury białkowej włosa. Osadzają się one na całej długości włosa i opóźniają przenikanie 
aktywnych substancji płynów do trwałej ondulacji w głąb włosa w miejscach uszkodzeń 
i fragmentów bardziej porowatych. 

Po zabiegu trwałej ondulacji i spłukaniu należy zastosować neutralizator. Jest to 
kompozycja substancji przywracających naturalny, lekko kwaśny odczyn włosom. Dzięki 
jego zastosowaniu łuski włosowe zamykają się–włosy są gładsze w dotyku, lśniące i łatwiej je 
rozczesać. Jako neutralizator może służyć odżywka do włosów, w handlu dostępne są 
specjalne preparaty tego typu. 
 
Mechanizm chemicznego ondulowania włosów 

Włosy maja dwie podstawowe struktury białkowe keratyny. Strukturę α–keratyny 
(czytaj: alfa keratyny), charakteryzującą się tym, że mostki disiarczkowe (cystynowe) między 
łańcuchami białkowymi są ułożone prostopadle do łańcuchów polipeptydowych i strukturę  
β–keratyny (czytaj: beta keratyny), w której mostki disiarczkowe ułożone są skośnie 
w stosunku do łańcuchów białkowych.  
Rysunek 1 Struktury keratyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α–keratyna  Rys. 1. Struktury białkowe keratyny  β–keratyna 
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W przypadku struktury alfa włosy sa sztywne i trudne do układania. Natomiast włosy 
mające strukturę beta są, w zależności od kąta nachylenia mostków disiarczkowych 
(im większy kąt nachylenia tym włosy są bardziej skręcone), lekko pofalowane lub 
w skrajnych przypadkach kędzierzawe.  

Pod względem zachodzących reakcji chemicznych proces trwałej ondulacji polega na 
zmianie struktury keratyny alfa w beta.  

W pierwszym etapie zabiegu, nałożenie płynu do trwałej ondulacji zawierającego 
czynniki redukujące w środowisku alkalicznym tzn. o wartości pH 7–9 powoduje 
rozpuszczenie ochronnego płaszcza lipidowego na włosach i rozchylenie łusek. Dzięki temu 
substancja redukująca wnika w głąb włosa, uwodarnia mostki disiarczkowe (cystynowe) 
i w ten sposób powoduje ich rozrywanie. Keratyna dzięki temu jest podatna na dowolne 
kształtowanie. Włosy są nawijane na wałki i nadawany jest im żądany kształt. Gdy włosy 
przyjmą żądany kształt proces jest przerywany przez obfite spłukiwanie preparatu z włosów. 

 

 
 

Rys. 2. Działanie preparatu redukującego do trwałej ondulacji 
 

Dzięki tej operacji włosy zawierają od. 20% do 30% uwodornionych (zredukowanych) 
mostków cystynowych w zmienionym położeniu. 

Kolejnym etapem jest utrwalenie otrzymanego skrętu włosów przez zastosowanie 
drugiego składnika środka do trwałej ondulacji, czyli utrwalacza. Substancje utleniające 
(np.: nadtlenek wodoru) zawarte w tym preparacie podczas reakcji z uwodornionymi 
mostkami disiarczkowymi odrywają od nich wodór, który wraz z wydzielonym w reakcji 
rozpadu utleniacza tlenem tworzą cząsteczki wody. Usunięcie atomów wodoru powoduje 
odtwarzanie się mostków disiarczkowych i powstanie zmienionej i trwałej nowej struktury 
keratynowej. 
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Rys. 3. Działanie utrwalacza 
 

Ostatni etap zabiegu wykonywania trwałej ondulacji polega na przywróceniu włosom 
i skórze głowy naturalnego poziomu pH, czyli 5,5 oraz często stosowane są w tym etapie 
hydrolizaty białkowe, które wbudowują się w ubytki w strukturze włosów wywołane 
zabiegiem. Stosowane są tu specjalne preparaty zalecane przez producenta płynów do trwałej 
ondulacji lub inne odzywki do włosów. Zastosowanie odpowiednich preparatów daje dobre 
efekty w postaci wzmocnienia, poprawy odporności mechanicznej włosów oraz nadania im 
połysku, puszystości, czyli zdrowego wyglądu. 
 
Preparaty do prostowania chemicznego włosów 

Do zabiegów chemicznego prostowania włosów są używane podobne preparaty jak do 
trwałej ondulacji. Różnica polega na tym, że włosy zamiast nawijać na wałki są wygładzane 
i prostowane. Jeśli chodzi o procesy chemiczne jakim poddawane są włosy to są one 
identyczne jak podczas zabiegów trwałej ondulacji. Podobnie jak tam najpierw niszczone są 
mostki disiarczkowe, a następnie po nadaniu odpowiedniego kształtu włosom, 
odbudowywane przy pomocy utrwalacza. W ten sposób następuje zmiana beta–keratyny na 
postać alfa. Zabieg ten może również powodować wysuszenie i obniżenie wytrzymałości 
mechanicznej włosów. 

Obecnie często stosowane jest stosowanie podwyższonej temperatury do prostowania 
włosów. Po nałożeniu płynu zawierającego środek redukujący, włosy są prasowane przy 
pomocy specjalnego żelazka do włosów–prostownicy.  

Kolejność wykonywania zabiegu prostowania jest następująca: 
1. Najpierw nakłada się na włosy preparat zabezpieczający zawierający substancje ochronne 

takie jak: polimery, kationowe SPC, oleje ochronne, które maja za zadanie wyrównać 
strukturę zewnętrzną włosa i ułatwić rozczesywanie. 

2. Następnie nakłada się płyn do trwałej ondulacji, który niszczy mostki disiarczkowe 
w strukturze keratyny. W przypadku włosów farbowanych preparaty zawierają siarczan 
amonu, który zabezpiecza włosy przed odbarwieniem. 

3. W kolejnym etapie odbywa się mechaniczne prostowanie włosów przez ich wygładzanie, 
bądź zastosowanie prasowania w podwyższonej temperaturze. Mechaniczne prasowanie 
powoduje przesuwanie się rozluźnionych mostków cystynowych i ich prostopadłe 
ułożenie w stosunku do łańcuchów białkowych włosa. W przypadku stosowania 
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podwyższonej temperatury na włosy nasączone płynem redukującym nakłada się 
dodatkowy preparat zabezpieczający włosy przed przegrzaniem. 

4. Po odpowiednim wygładzeniu włosów, nadaniu im prostego kształtu i wypłukaniu, 
następuje etap odbudowy mostków cystynowych przez zastosowanie utrwalacza 
zawierającego substancje utleniające. 

5. Na koniec zabiegu stosowane są środki przywracające naturalna wartość pH włosom oraz 
kondycjonujące i odbudowujące strukturę białkową włosów. Do środków tych należą 
odzywki zawierające hydrolizaty białkowe i pantenol podobnie jak stosowane przy 
trwałej ondulacji. 
 
Substancje stosowane w zabiegach prostowania włosów i ich działanie zestawione są 

w tabeli poniżej. 
 
Tabela 3. Aktywne składniki w preparatach do chemicznego prostowania włosów 
 

Składnik 
preparatu 

Substancje aktywne  Działanie na włosy 

Preparat 
zabezpieczający 

Polimery kationowo czynne, 
oleje mineralne 

Ułatwiają rozczesywanie włosów, 
zabezpieczają strukturę włosów 
przed miejscowymi 
uszkodzeniami 

Środek redukujący 

Węglan sodu lub amonu, 
etanoloaminy, pochodne 
amoniaku lub boraks, siarczan 
amonu (płyn do włosów 
farbowanych) 

Powodują uwodornienie mostków 
cystynowych w korze włosa 

Utrwalacz 1–2 % wodne roztwory 
nadtlenku wodoru 

Powodują odwodornienie siarki–
utrwalają strukturę alfa – keratyny 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Z ile składników składają się preparaty do trwałej ondulacji i co jest ich główną 
substancją czynną? 

2. Jakie zadanie pełnia substancje redukujące i jakie są ich rodzaje? 
3. Co to są utleniacze i jaką funkcje pełnia w preparatach do trwałej ondulacji?  
4. Omów substancje stosowane w płynach do trwałej ondulacji, jakie pełnia funkcje? 
5. Jak działają aktywne składniki utrwalacza na włosy? 
6. Czym różni się trwała ondulacja wykonywana w środowisku alkalicznym od 

wykonywanej w środowisku kwaśnym? 
7. Do jakiego rodzaju włosów należy stosować trwałą „kwaśną a do jakich „zasadową”? 
8. Wymień czynności jakie należy wykonać podczas zabiegu trwałej ondulacji. 
9. Na czym polega zmiana struktury keratyny z alfa na beta? 
10. Na czym polega chemiczne prostowanie włosów? 
11. Omów składniki preparatów do chemicznego prostowania włosów? 
12. Jakie dodatkowe zabiegi należy wykonać podczas prostowania włosów z użyciem 

podwyższonej temperatury?  
13. Dlaczego i jakiego rodzaju preparaty należy stosować po zabiegach trwałej ondulacji?  
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 
 

Składniki Nazwa związku Działanie na włosy/funkcje  
w preparacie 

Środki 
redukujące 

 
 
 
 

 

 
 

Węglan amonu, wodorowęglan 
amonu, etanoloaminy 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Umożliwiają zwilżenie włosów 
płynem, ułatwiają uzyskanie 
właściwej formy preparatu oraz 
rozpuszczenie substancji 
zapachowych, zapobiegają przed 
spływaniem płynu z włosów  

 
 

 
 

Chronią włos przed nadmiernym 
wnikanie płynu w uszkodzone 
części włosa 

Antyutleniacze  Parabeny  
 
 
 

 
 Woda zdemineralizowana  

 
 
 

Barwniki  – 
 
 
 

 
 

Syntetyczne kompozycje 
zapachowe 

 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem składu płynu do ondulacji chemicznej (materiał nauczania 4.2.1.), 
2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę. 

 

Składniki  Nazwa związku  Działanie na włosy/funkcje  
w preparacie 

  

Powodują odwodornienie 
mostków disiarczkowych 
(utrwalają ich zmienione 
w pierwszym etapie zabiegu 
położenie), uniemożliwiają dalsze 
rozmiękczenie keratyny  

 Kwas fosforowy, słabe roztwory 
kwasów cytrynowego i winowego 

 
 

Środki 
powierzchniowo 

czynne 

 
 
 

 

 Woda zdemineralizowana  
 
 
 

 Chlorek sodu, pochodne celulozy 
 
 
 

Środki 
pielęgnacyjne Hydrolizaty proteinowe  

 

 
 

 
 

Poprawiają wygląd preparatu oraz 
pomagają w odróżnieniu 
preparatów 

Substancje 
zapachowe 

 
 

 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem składu płynu do ondulacji chemicznej (materiał nauczania 4.2.1.), 
2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Uzupełnij tabelę 
 

Składnik 
preparatu 

Substancje aktywne  Działanie na włosy 

Preparat 
zabezpieczający 
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Środek redukujący 

 
 
 
 

 

Utrwalacz  

 
 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem składników preparatów do chemicznego prostowania włosów 
(materiał nauczania 4.2.1.), 

2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 4 

Przygotuj zestaw preparatów do trwałej ondulacji zgodnie z załączoną instrukcją. 
 
Instrukcja wykonania ćwiczenia 

 
Odczynniki:  
Płyn trwale ondulujący: 
Kwas tioglikolowy 6,62 g 
Woda amoniakalna 25% 8,44 g 
Woda destylowana do 100,00 g 
Utrwalacz: 
A: Kwas cytrynowy 4,00 g 

Laurylosiarczan trietanoloaminy 3,00 g 
Woda destylowana do 100,00 g 

B: woda utleniona 6% 100,00 g 
 
Wykonanie: 
Płyn do trwałej ondulacji: 

Odważone ilości składników połączyć i dokładnie wymieszać. Przelać do kolby szczelnie 
zamykanej. 
 
Utrwalacz: 

Składniki roztworu A wymieszać. Składnik B dodać bezpośrednio przed użyciem 
preparatu.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
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2) przygotować  stanowisko pracy, 
3) wykonaj ćwiczenie zgodnie z instrukcją, 
4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− 2 zlewki o pojemności 200 cm3, 
− zlewka o pojemności 50 cm3, 
− 2 kolby stożkowe ze szlifem o pojemności 200 cm3, 
− bagietka szklana, 
− odczynniki chemiczne: kwas tioglikolowy, woda amoniakalna 25%, kwas cytrynowy, 

laurylosiarczan trietanoloaminy, woda utleniona 6%, woda destylowana, 
− instrukcja wykonania ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 5 

Opisz poniższe schematy. 
 

Schemat 1 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................... 
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Schemat 2 

 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….….. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem mechanizmu chemicznego ondulowania włosów (materiał 
nauczania 4.2.1.), 

2) opisać przedstawione schematy, 
3) porównać swoje opisy z opisami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) wymienić składniki płynów do trwałej ondulacji?   
2) wymienić i krótko scharakteryzować działanie substancji 

redukujących?   
3) wymienić i krótko scharakteryzować działanie substancji 

utleniających?   
4) wyjaśnić mechanizm działania płynów do trwałej ondulacji?   
5) wymienić etapy zabiegów trwałej ondulacji?   
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6) scharakteryzować na czy polega chemiczne prostowanie włosów?   
7) jakie dodatkowe czynności należy wykonać przy zastosowaniu 

termicznego prostowania włosów?   
8) dlaczego i jakie dodatkowe preparaty stosuje się przed i po 

wykonywaniu zabiegów trwałej ondulacji?   
9) wyjaśnić do jakiego rodzaju włosów stosuje się „kwaśną”, a do jakich 

trwałą „zasadową”?   
10) czym różni się α–keratyna od β–keratyny?   
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4.2.  Rodzaje trwałej ondulacji 
 
4.2.1.  Materiał nauczania 
 

Trwała ondulacja to proces trwałego odkształcenia włosów pod wpływem trzech 
czynników: 
– mechanicznego–siły naprężania pasm włosów na wałkach, 
– fizycznego–temperatury, 
– chemicznego–płynu i utrwalacza. 

Polega na zmianie położenia mostków cystynowych między sąsiednimi łańcuchami 
keratyny z prostopadłego na ukośne. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i siłę ich oddziaływania na włosy wyróżnia się 
trwałą ondulację: 
– na gorąco, 
– na zimno, 
– na ciepło, 
– kwaśną, 
– kolorową. 
 
Ondulacja na gorąco 

Czynnikami powodującymi zmianę położenia mostków cystynowych był słabo działający 
płyn ondulujący o odczynie zasadowym, wysoka temperatura (ok. 120–160 °C) oraz bardzo 
silne naprężenie pasm włosów na wałkach. Włosy nasączone płynem nawijano na wałki 
i ogrzewano. Karl Nessler–twórca zabiegu–nawijał włosy spiralnie, udoskonaleniem jego 
metody pracy było wprowadzenie przez Józefa Mayera nawijania płaskiego. Zależnie od 
źródła ciepła wyróżnia się trwałą na gorąco – elektryczną–wykonywana przy użyciu aparatu 
z grzejnikami elektrycznymi (temperatura ok. 150°C), 

 
 

Pierwszy aparat do trwałej elektrycznej–pasma 
nawijane spiralnie 

Udoskonalony aparat do trwałej elektrycznej 

 
Rys. 4. Aparaty do trwałej ondulacji 
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− parową–wykonywaną przy użyciu aparatu parowego, 

 
 

Rys. 5. Aparaty do trwałej ondulacji 
 

− kompresową–wykonywaną przy użyciu tzw. piecyków. 

 
 

Rys. 6. Technika wykonywania trwałej ondulacji 
 

Zabieg trwałej ondulacji na gorąco nie jest obecnie wykonywany. Natomiast zasadę jego 
przeprowadzenia wykorzystano w ostatnich latach do wykonywania chemicznego 
prostowania na gorąco. 
 
Trwała ondulacja na zimno 

Ondulacja na zimno–prowadzona w środowisku zasadowym–ma na celu przekształcenie 
włosów przy zastosowaniu silnie działającego preparatu redukującego. Pod jego wpływem 
dochodzi do znacznego pęcznienia włosów, rozluźniania i rozrywania mostków cystynowych 
oraz zmiany ich położenia. Utrwalenie zmienionej struktury zachodzi pod wpływem środków 
utleniających. Przeprowadzenie zabiegu nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła 
ciepła, ponieważ zastosowany reduktor rozkłada się egzotermicznie (wydzielaniu wodoru 
towarzyszy wzrost temperatury) i przekształca strukturę włosów w wystarczającym stopniu. 
Należy pamiętać, że omawiany rodzaj trwałej jest zabiegiem inwazyjnym i może być 
wykonany tylko na włosach opornych na ondulowanie mocnych, i zdrowych. 
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Trwała ondulacja na ciepło  
Zabieg stanowi połączenie trwałej ondulacji na gorąco i na zimno. Zmiana położenia 

mostków cystynowych zachodzi pod wpływem łagodnie działającego płynu i dodatkowego 
źródła ciepła wspomagającego działanie redukujące płynu. Źródłem ciepła jest aparat 
emitujący promieniowanie podczerwone (promiennik), ogrzewający włosy do ok. 60° C. 
zabieg wykonuje się na włosach delikatnych lub poddanych chemicznym zabiegom 
fryzjerskim np. farbowaniu, rozjaśnianiu. 
 
Trwała ondulacja kwaśna 

Zabieg w odróżnieniu od pozostałych, jest prowadzony w środowisku lekko kwaśnym do 
obojętnego. Czynnikiem chemicznym powodującym przekształcenie struktury keratyny są 
reduktory rozkładające się w środowisku o pH ok. 7. Dodatkowym czynnikiem 
wspomagającym zmianę kształtu włosów jest średnio silne naprężanie pasma na wałku. 
Zaletami wskazanego rodzaju trwałej są: 
– obniżenie higroskopijności włosów, 
– ściągnięcie łusek włosowych, 
– powracanie włosów do pierwotnego kształtu po upływie ok. 3–6 miesięcy.  

Trwałą kwaśną można wykonać na włosach nadmiernie elastycznych, farbowanych  
i rozjaśnianych oraz przetłuszczających się.  
 
Trwała kolorowa 

Zabieg polega na połączeniu koloryzacji z nadaniem włosom trwałego skrętu. 
W odróżnieniu od pozostałych rodzajów trwałej ondulacji, utrwalenie skrętu zachodzi 
z równoczesnym koloryzowaniem włosów. Utleniacz zawarty w emulsji barwiącej odtwarza 
mostki disiarczkowe i wprowadza barwniki w wierzchnie warstwy włosa. Zabieg wykonuje 
się na włosach naturalnych i zdrowych. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest trwała ondulacja? 
2. Jakie czynniki powodują zmianę kształtu włosów? 
3. Jakie są rodzaje trwałej ondulacji? 
4. Jakie aparaty stosowano do wykonania trwałej ondulacji na goraco? 
5. Na czym polega trwała ondulacja na gorąco? 
6. Na czym polega trwała ondulacja na zimno? 
7. Na czym polega trwała ondulacja na ciepło? 
8. Na czym polega trwała ondulacja kwaśna? 
9. Na czym polega trwała ondulacja kolorowa? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania. 
 

Pierwsza trwała ondulacja na kontynencie 
Adela Wichmann, z domu Stroher 

 
Mój ojciec, Franz Stroher, umożliwił mi w roku 1909 półroczny wyjazd zagraniczny, 

abym mogła rozejrzeć się w świecie. Najpierw udałam się na trzy miesiące do Paryża, by 
doszlifować swój francuski, którego uczyłam się w Lozannie. Z Paryża moja droga 
poprowadziła do Anglii, do idyllicznego miasteczka Mine–head w pobliżu Kanału 
Bristolskiego. 

Jak błyskawica przeminęły te miesiące. Musiałam powrócić do Niemiec. Zakończeniem 
każdej podróży zagranicznej jest mój pobyt w Londynie. Zaprosili mnie tam dobry przyjaciel 
naszego domu i partner w interesach wraz ze swoją małżonką. 

To był punkt kulminacyjny, ponieważ wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z trwałą 
ondulacją. Swego czasu najstarszy syn z tej rodziny–z zawodu fryzjer–majsterkował wspólnie 
z Karlem Nesslerem (niemieckim fryzjerem i wynalazcą) przy pewnym aparacie do robienia 
trwałej i szukał „ofiary" do swoich doświadczeń. Ponieważ wtedy tego typu doświadczenia 
spotykały się z niechęcią, trudno było znaleźć odpowiednie „króliki doświadczalne". 
Również i ja początkowo ze strachem odrzuciłam propozycję przeprowadzenia trwałej na 
moich włosach. Wydawało mi się to zbyt niebezpieczne, a przed elektrycznością miałam lęk 
typowy dla dzikusa. Jednak miałam czas, żeby się nad tym zastanowić. Odwrócono moją 
uwagę, pokazując mi osobliwości Londynu. 

Z wdzięczności zgodziłam się  w końcu na ten eksperyment i pozwoliłam wykonać na 
sobie pierwszą trwałą. Wszystko odbywało się jak na zebraniu spiskowców w suterenie 
domu. Aparaturę podłączono przy ścianie. Kiedy już się rozgrzała, znowu zaczęłam się bać; 
najchętniej w ostatniej chwili uciekłabym stamtąd. Zbyt gorący wałek pozostawił na moim 
czole całkiem sporą szramę. Na szczęście po kilku miesiącach nie była już widoczna. 

Nosiłam wówczas, jak to było w modzie, długie włosy. Niestety, nie mogłam ich 
umyć po wykonaniu trwałej, gdyż wtedy jeszcze nikt właściwie nie wiedział, co należy potem 
robić. Ze skręconymi włosa–mi pokrytymi ogromną ilością białego pudru wybrałam się 
w moją tajemną podróż do Paryża. 

Czułam się trochę dziwnie, jakbym nie była w swojej własnej skórze. W końcu 
postanowiłam umyć głowę następnego dnia, bez względu na to, jak potem będę wyglądać. 
Odwiedziłam bardzo znany salon fryzjerski Auguste Yycen w Paryżu, w którym 
podziwiano mnie jak pierwszą damę na kontynencie, która nosiła trwałą ondulację. 
Niedowierzając własnym oczom monsieur Yycen i jego pracownicy stali wokół mnie po 
umyciu włosów i patrzyli wstrząśnięci na moją głowę, na której kręciły się loki–tak jak przed 
myciem. Patrząc na ich twarze zrozumiałam, że przed oczami mieli raczej ponure wizje 
przyszłości. Jakby pytali: „Jak znajdzie ponownie drogę do fryzjera dama, która nosi 
trwałą ondulację?" 

– Czułam się źle. Czyż swoją „lekkomyślną decyzją" o zrobieniu sobie trwałej nie 
sprawiłam, że fryzjerów czeka smutny los? Ale z drugiej strony zmartwienie łagodziło 
wrażenie, jakie robiła moja trwała ondulacja wszędzie tam, gdzie się pojawiałam. I nagle 
zrozumiałam, że trwała ondulacja nie zaszkodzi fryzjerom i klientom, lecz im pomoże. 
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1. Jakie odczucia towarzyszyły Adeli Wichmann przed i po wykonaniu trwałej ondulacji? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Z jakimi oczekiwaniami zgłaszają się do salonów fryzjerskich klientki, które chcą się 
poddać zabiegowi trwałej ondulacji? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z artykułem zawartym w karcie ćwiczenia, 
2) przeanalizować tekst, 
3) odpowiedzieć na pytania, 
4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− materiały piśmiennicze. 
 
Ćwiczenie 2 

Połącz nazwy zabiegów z opisami. 
 

Nazwy zabiegów: 
1. Ondulacja na gorąco 
2. Trwała ondulacja na zimno 
3. Trwała ondulacja na ciepło  
4. Trwała ondulacja kwaśna 
5. Trwała kolorowa 
 
Opisy zabiegów: 
Opis A 

Zabieg w odróżnieniu od pozostałych, jest prowadzony w środowisku lekko kwaśnym do 
obojętnego. Czynnikiem chemicznym powodującym przekształcenie struktury keratyny 
są reduktory rozkładające się w środowisku o pH ok. 7. Dodatkowym czynnikiem 
wspomagającym zmianę kształtu włosów jest średnio silne naprężanie pasma na wałku.  
 
Opis B 

Zabieg polega na połączeniu koloryzacji z nadaniem włosom trwałego skrętu. 
W odróżnieniu od pozostałych rodzajów trwałej ondulacji, utrwalenie skrętu zachodzi 
z równoczesnym koloryzowaniem włosów. Utleniacz zawarty w emulsji barwiącej odtwarza 
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mostki disiarczkowe i wprowadza barwniki w wierzchnie warstwy włosa. Zabieg wykonuje 
się na włosach naturalnych i zdrowych. 
 
Opis C  

Czynnikami powodującymi zmianę położenia mostków cystynowych był słabo działający 
płyn ondulujący o odczynie zasadowym, wysoka temperatura (ok. 120–160 °C) oraz bardzo 
silne naprężenie pasm włosów na wałkach. Włosy nasączone płynem nawijano na wałki 
i ogrzewano. Karl Nessler–twórca zabiegu–nawijał włosy spiralnie, udoskonaleniem jego 
metody pracy było wprowadzenie przez Józefa Mayera nawijania płaskiego.  
 
Opis D 

Trwała prowadzona w środowisku zasadowym–ma na celu przekształcenie włosów przy 
zastosowaniu silnie działającego preparatu redukującego.  Pod jego wpływem dochodzi do 
znacznego pęcznienia włosów, rozluźniania i rozrywania mostków cystynowych oraz zmiany 
ich położenia. Utrwalenie zmienionej struktury zachodzi pod wpływem środków 
utleniających. Przeprowadzenie zabiegu nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła 
ciepła, ponieważ zastosowany reduktor rozkłada się egzotermicznie(wydzielaniu wodoru 
towarzyszy wzrost temperatury) i przekształca strukturę włosów w wystarczającym stopniu. 
Należy pamiętać, że omawiany rodzaj trwałej jest zabiegiem inwazyjnym i może być 
wykonany tylko na włosach opornych na ondulowanie mocnych, i zdrowych. 
 
Opis E 

Zabieg stanowi połączenie trwałej ondulacji na gorąco i na zimno. Zmiana położenia 
mostków cystynowych zachodzi pod wpływem łagodnie działającego płynu i dodatkowego 
źródła ciepła wspomagającego działanie redukujące płynu. Źródłem ciepła jest aparat 
emitujący promieniowanie podczerwone (promiennik), ogrzewający włosy do ok. 60° C. 
zabieg wykonuje się na włosach delikatnych lub poddanych chemicznym zabiegom 
fryzjerskim np. farbowaniu, rozjaśnianiu. 
 

1 2 3 4 5 
 

………… 
 

…………. 
 

…………… 
 

…………… 
 

…………. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem rodzajów trwałej ondulacji (materiał nauczania pkt. 4.2.1.), 
2) przeczytać opisy rodzajów trwałej ondulacji (karta ćwiczenia), 
3) przyporządkować nazwy zabiegów do opisów, 
4) uzupełnić tabelę, 
5) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczenia, 
− materiały piśmiennicze, 
− literatura z rozdziału 6. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) zdefiniować pojęcie trwała ondulacja?   
2) określić czynniki powodujące zmianę kształtu włosa?   
3) wskazać rodzaje trwałej ondulacji?   
4) scharakteryzować poszczególne rodzaje trwałej ondulacji?   
5) rozróżnić rodzaje trwałej ondulacji?   
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4.3.  Przebieg technologiczny chemicznego ondulowania włosów 
 
4.3.1.  Materiał nauczania 
 

Zabieg trwałego ondulowania włosów obejmuje etapy: 
1) operacje przygotowawcze: 

– przygotowanie stanowiska pracy, 
– diagnoza stanu włosów, 
– przygotowanie włosów do zabiegu. 

2) wykonanie zabiegu: 
– zabezpieczenie i wyrównanie struktury włosów, 
– nawinięcie włosów na wałki, 
– aplikacja płynu trwale ondulującego, 
– czas i kontrola działania płynu, 
– płukanie i osuszanie włosów, 
– odpęcznianie włosów, 
– aplikacja utrwalacza, 
– spłukanie utrwalacza, 

3) operacje końcowe:  
– przywrócenie naturalnego odczynu włosom, 
– strzyżenie (patrz JM 514[02] Z3.06), 
– stylizacja fryzury (patrz JM514[02] Z3.05), 
– określenie wskazań pielęgnacyjnych do domu. 

 
Przygotowanie stanowiska pracy 

Prawidłowo przygotowane stanowisko pracy zapewni bezpieczną i racjonalną pracę.  
Na stanowisku należy zgromadzić sprzęt fryzjerski niezbędny do wykonania usługi. Trwała 
ondulacja jest zabiegiem wykonywanym na dwóch stanowiskach pracy: myjce fryzjerskiej  
i konsoli. Na stanowisku do mycia należy zgromadzić:  
– ręczników frotte, 
– ręczników papierowych, 
– preparatów fryzjerskich–szampon, odżywka, środek ochronny. 
 

Na stanowisku fryzjerskim należy zgromadzić:  
1) narzędzia: 

– grzebień do rozczesywania włosów, 
– grzebień szpikulca (ułatwiającego separację), 
– grzebień fryzjerskiego do strzyżenia, 
– nożyczki fryzjerskie, 
– klamry. 
 

2) przybory: 
– zestaw wałków,  
–  papierki zabezpieczające, 
–  paski odciągające wałki, 
–  rozpylacz, 
–  gąbka do nasączania płynu, 
–  miseczka, 
–  karkówka, 
–  kołnierz rynienka, 
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3) odzież ochronną: 
– rękawiczki lateksowe lub foliowe  

4) bieliznę zabiegową: 
– peleryna jednorazowego użytku do zabiegów chemicznych, 
– ręczniki papierowe, 
– pelerynę do strzyżenia, 
– kołnierz do strzyżenia,  
– kołnierz rynienka. 

5) preparaty fryzjerskie: 
– preparat zabezpieczający strukturę włosów, 
– płyn do trwałej ondulacji, 
– preparat odpęczniający włosy, 
– utrwalacz, 
– neutralizator odczynu, 
– środki stylizujące. 
Przed przystąpieniem do wykonania usługi wszystkie narzędzia powinny być poddane 

dezynfekcji w autoklawie. 
 
Diagnoza stanu włosów  

Powinna być stawiana na podstawie badania skóry i włosów oraz wywiadu 
przeprowadzonego z klientką/ klientem. Do przeprowadzenia wywiadu poleca się stosowanie 
pytań zamkniętych, otwartych i wyboru. Każdemu klientowi korzystającemu z usług salonu 
należy założyć kartę diagnozy, w której powinny być zanotowane najistotniejsze informacje 
dotyczące stanu włosów, technik pracy i użytych preparatów. Dokładne przeprowadzona 
diagnoza jest podstawą do uzyskania optymalnego wyniku trwalej ondulacji 
 
DIAGNOZA 
  
STAN WŁOSÓW 

 TAK NIE 
− pozostałość trwałej ondulacji   
− porowate końcówki   
− pasemka   
− ponad 40%   
− włosy farbowane   
− włosy rozjaśniane   
− włosy utlenione   
− poddawane działaniu w warunkach domowych   
− poddawane zabiegom chemicznym w ostatnim czasie   
 
GRUBOŚĆ WŁOSÓW  

 TAK NIE 
− delikatne   
− naturalne   
− grube   
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
28 

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW 
 
− do 10 cm  
− 10–20 cm  
− ponad 20 cm  
 
INTENSYWNOŚĆ SKRĘTU  
 
− mocna  
− naturalna  
− lekka  
 
ŻĄDANA FRYZURA  
 
− naturalnie suszona  
− modelowana  
− ugniatana  
 
TECHNIKA NAWIJANIA  

   
 
− klasyczna  
− cegiełkowa  
− kierunkowa  
− kreatywna  
 
RODZAJ I ŚREDNICA WAŁKÓW…………………………………… 
PREPARATY DO ONDULACJI…………….…………………………. 
CZAS DZIAŁANIA………………………….….……………………….. 
z zastosowaniem ciepła…………………………....……………………… 
bez zastosowania ciepła………………………....………………………… 
 
UTRWALANIE 
Rodzaj preparatu…………….............……………………………………. 
Czas działania…………………………............………………………….. 
 
DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Przygotowanie włosów do zabiegu 
Rozpoczynając trwałą ondulację należy umyć włosy odpowiednim szamponem, nie 

masując skory głowy.  

 
 

Rys. 7. Skóra nie oczyszczona 
 

Jeżeli skóra zostanie intensywnie oczyszczona może wystąpić: 
– świąd skóry, 
– zaczerwienienie skóry, 
– przedostanie się płynu do mieszka włosowego (uszkodzenie go). 
 
Zabezpieczenie i wyrównanie struktury włosów 

Czynność ma na celu ochronę uszkodzonych części włosa przed działaniem płynu. 
Porowaty włos na długości i końcach, reaguje szybciej niż zdrowy i zamierzony efekt może 
odbiegać od końcowego. 

Wskazaną czynność wykonuje się, gdy: 
1) włosy są porowate na długości i końcach, 
2) na końcówkach włosów znajdują się pozostałości trwałej ondulacji, 
3) włosy są częściowo rozjaśnione. 

 

 
Rys. 8. Działanie preparatu zabezpieczającego na strukturę włosów 

 
 
 

 
    

Działanie preparatu zabezpieczającego na strukturę 
włosów 

Aplikacja preparatu zabezpieczającego na włosy 
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Substancje preparatu zabezpieczającego nakłada się na porowate obszary włosów, aby 
opóźnić proces przenikania płynu redukującego. Intensywność jego działania zostaje 
zmniejszona i uzyskuje się równomierne przekształcenie formy. 
 
Nawinięcie włosów na wałki 

Technikę nawijania włosów oraz średnicę wałków dobiera się do planowanego kształtu 
fryzury uwzględniającego życzenie klienta. Przed nawinięciem włosów na wałki nie należy 
ich nasączać żadnym preparatem do trwałej ondulacji.  

Zasady doboru średnicy wałków do długości włosów i planowanej siły skrętu 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
 
Tabela 3. Technikę nawijania włosów na wałki 
 

Długość włosów Siła skrętu średnica wałków  
Włosy krótkie  Bardzo silny  

Silny  
Lekki  
Brak skrętu uniesienie u nasady 

5 mm 
7mm 
8mm 
9mm 

Włosy pół długie  Bardzo silny  
Silny  
Lekki  
Brak skrętu uniesienie u nasady 

10mm 
12mm 
14mm 
15mm 

Włosy długie  Bardzo silny  
Silny  
Lekki  
Brak skrętu uniesienie u nasady 

16mm 
19mm 
22mm 
25mm 

 
Istotnym elementem pracy na tym etapie świadczenia usługi jest prawidłowe nawinięcie 

pasma włosów na wałek.  
 
 
 

  
Prawidłowe wydzielenie pasma Nałożenie papierka zabezpieczającego 

końce włosów 
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Nawijanie na wałek Umocowanie wałka 

Rys. 9. Technika prawidłowego nawinięcia pasma włosów na wałek [2, s. 158] 
 
Techniki nawijania włosów do trwałej ondulacji 

Do podstawowych technik zalicza się nawijanie: 
− klasyczne, 
− cegiełkowe, 
− kierunkowe. 
 

Technika klasyczna polega na nawinięciu włosów w pięciu rzędach: 
− pierwszy rząd od partii czołowej do linii karku, 
− po dwa rzędy w partiach bocznych głowy. 
 

Technika cegiełkowa–na pierwszy wałek nawija się pasmo włosów wydzielone 
symetrycznie nad czołem. Kolejne wałki nawija się tak, aby były usytuowane w połowie 
długości poprzedniego wałka. Technika polecana do wykonywania zabiegu na włosach 
cienkich i delikatnych. W celu uniknięcia niepożądanych przedziałków włosy wydziela się 
zygzakowato.  
  

 
 

Technika klasyczna Technika cegiełkowa 
 

Rys. 10. Technika klasyczna i cegiełkowa 
 

Technika kierunkowa pasma włosów nawija się analogicznie jak do wodnej ondulacji 
(patrz JM 514[02] Z3.05)  

Do kreatywnych techniki nawijania włosów zalicza się nawijanie: 
− pionowe płaski i spiralne, 
− na szczytowych partiach głowy tzw. „twist”, 
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− samych końcy tzw. „bunches” i „ scoop”, 
− w ósemki „weave”, 
− jodełkowe, 
− diagonalne. 

Sposoby nawijania włosów wskazanymi wyżej technikami przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

 
Sposoby nawijania włosów 
 

 
Technika „ twist” 

 

 
Technika „bunches” 

 
Technika „scoop” 
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Technika nawijania diagonalnego 

 

 
Technika nawijania w ósemki „weave”  

 

 
 

Technika jodełkowa Technika nawijania pionowego 
 

Rys. 11. Techniki nawijania wałków 
 
Aplikacja płynu trwale ondulującego 

Przygotowanie preparatu powinno przebiegać ściśle według instrukcji producenta środka 
ondulującego. Płyn nakładą się dwiema metodami: 
− kropelkową przy użyciu aplikatora, 
− ciągłą przy użyciu gąbki. 

Najczęściej preparat aplikuje się rozpoczynając od włosów na szczycie głowy do linii 
karku, następnie w części ciemieniowej głowy i na bokach, na końcu pasma w części 
skroniowej. 
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Czas i kontrola działania płynu 
Płyny do trwalej ondulacji mają załączoną instrukcje zawierające informacje o czasie 

działania preparatu, co zapobiega zniszczeniom włosów oraz gwarantuje trwały efekt 
ondulacji. 

Fryzjer jest zobowiązany do kontroli skrętu włosów poprzez wałek próbny – 
tj. sprawdzenia, czy struktura włosa została przekształcona w stopniu umożliwiającym 
zachowanie formy nadanej mu przez wałek. 
 

 
Rys. 12. Kontrola działania płynu [2, s. 15] 

 
Jeżeli przekształcenie jest prawidłowe to przystępuje się do płukania. Jeżeli skręt jest za 

słabły można przedłużyć czas działania preparatu o 2–5 minut (zależnie od rodzaju użytego 
środka i struktury włosów). 
 
Płukanie i osuszanie włosów 

Czas płukania wynosi od 3–5 minut. Przy włosach długich powinien zostać wydłużony. 
Dokładne wypłukanie preparatu gwarantuje prawidłowe utrwalenie skrętu. 

Po wypłukaniu włosów osusza się je ręcznikiem lub papierową serwetką. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na osuszenie włosów w obszarze karku. Należy pamiętać, że nadmiar 
wody we włosach jest przyczyną niedostatecznego utrwalenia skrętu w kolejnym etapie 
zabiegu. 
 
Odpęcznianie włosów 

Przed aplikacją utrwalacza poleca się przeprowadzenie odpęczniania. Proces ma na celu 
lekkie obniżenie odczynu włosów i zbliżenie do siebie sąsiednich łańcuchów keratynowych. 
W efekcie odtwarzanie mostków cystynowych jest bardziej precyzyjne i efektywniejsze. 
Preparat zależnie od długości włosów nanosi się 1–2 krotnie. Środek pozostawia się na 
włosach przez ok. 3 minuty i nie spłukuje. 
 
Aplikacja i spłukanie utrwalacza 

Ten etap zabiegu trwa od 5 do 8–10 minut. Włosy nasącza się utrwalaczem aplikując go 
(1– 2 krotnie) i pozostawia na ok. 5 minut. Następnie zdejmuje się wałki i powtórnie nanosi 
środek utrwalający na długość i końce włosów. Po upływie 5 minut dokładnie wypłukuje. 
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Przywrócenie naturalnego odczynu włosom 
Ostatnim etapem zabiegu jest przywrócenie włosom naturalnego, lekko kwaśnego 

odczynu. W tym celu nakłada się na włosy preparat, który: 
− obniża odczyn włosów do pH o wartości ok. 5,5, 
− utrwardza keratynę –dzięki temu zostanie zwiększoną stabilność i efekt przekształcenia 

struktury. 
Poniższe zdjęcia przedstawiają różnice w strukturze włosów przy zastosowaniu 

utwardzacza keratyny (zdjęcie B) i bez zastosowania wskazanego preparatu (zdjęcie A). 
 

 
a b 

Rys. 13. Różnice w strukturze włosów przy zastosowaniu utwardzacza keratyny (b)  
i bez zastosowania wskazanego preparatu (a) [4, s. 20] 

 
Określenie wskazań pielęgnacyjnych do domu  

Trwałość pielęgnacji, sprężystość oraz elastyczność będzie tylko wtedy, jeżeli włosy 
w domu będą odpowiednio pielęgnowane. Ważna jest w tym rola fryzjera, który powinien 
nauczyć klienta postępowania i zaproponować odpowiednie środki pielęgnacyjne. 
 
Przedłużanie efektu trwałej ondulacji 

Po zabiegu trwałej ondulacji włosy wymagają specjalnej pielęgnacji oraz zachowania 
pewnych zasad działania. Do najważniejszych należą: 
1. Ze świeżo skręconymi włosami musimy postępować niezwykle ostrożnie. Dobrze jest 

odczekać dwa trzy dni, aż skręt się utrwali i dopiero poddawać je innym zabiegom typu 
mycie czy koloryzowanie. Również należy unikać w tym czasie szczotki do włosów, 
wałków, lokówki czy suszenia suszarką. Loki mogą stracić błyskawicznie swoją 
sprężystość.  

2. Dobrze jest po zabiegu i mniej więcej, co cztery tygodnie ostrzyć końce włosów.  
3. Skręcone trwałą włosy powinno się delikatnie czesać grzebieniem o szerokim rozstawie 

zębów.  
4. Naturalny efekt loczków osiągnie się rozdzielając jeszcze mokre pasma i susząc je 

suszarką z dyfuzorem.  
5. Mimo, że stosowane płyny są dużo łagodniejsze nie uniknie się lekkiego przesuszenia 

włosów. Dlatego po każdym myciu należy je wygładzać i nawilżać stosując odpowiednie 
odżywki. 
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Odgniecione przedziałki Podrażnienie skóry Włosy połamane Załamania przy nasadzie 

 
Przyczyny: 
- zbyt duża ilość 

płynu ondulującego, 
- za mocny płyn 

ondulujący, 
- niewłaściwa 

kontrola działania 
płynu ondulujacego, 

Przyczyny: 
- uczulenie bądź alergia 

na składniki płynu, 
- niewłaściwa aplikacja 

płynu, 
- włosy zbyt mocno 

naciągnięte na wałki 
w okolicach skroni, 

Przyczyny: 
- nawinięcie za szerokich 

pasm włosów na wałki, 
- nieprawidłowo 

odciągnięte gumki 
mocujące walki, 

- zbyt stężony płyn 
ondulujący, 

- zbyt długi czas działania 
płynu, 

- włosy zbyt mocno 
naciągnięte przy 
nawijaniu, 

Przyczyny: 
- nawinięcie zbyt 

szerokich pasm 
włosów na wałki, 

- nieprawidłowo 
odciągnięte gumki 
mocujące walki, 

    
Brak skrętu Zbyt intensywny skręt Nierównomierny skręt na 

końcówkach 
Skędzierzawienie włosów 

Przyczyny: 
- zbyt luźno nawinięte 

włosy na wałki 
- zbyt duża średnica 

wałków 
- za krótki czas 

działania płynu 
- niedostateczne 

utrwalenie sktrętu 

Przyczyny: 
- zbyt mała średnica 

wałka 
- zbyt wąskie pasma 
- za silnie działający 

środek ondulujący 

Przyczyny: 
- zbyt długi czas działania 

preparatu 
- włosy zbyt mocno 

naciągnięte przy 
nawijaniu 

- niewłaściwe utrwalenie 
skrętu 

- niedokładnie odsączone 
włosy przed 
utrwaleniem 

Przyczyny: 
- zbyt silny środek 

ondulujący 
- zbyt długi czas 

działania preparatu 
- zbyt mała średnica 

wałków 

 
Rys. 14. Błędy przy trwałej ondulacji i przyczyny ich powstawania 

 
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu 

Trwałej ondulacji nie wykonuje się, gdy: 
− włosy są bardzo zniszczone, gąbczaste, 
− włosy są farbowane farbami roślinnymi, 
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− na skórze głowy znajdują się rany lub świeże blizny, 
− występuje uczulenie/alergia na składniki środków trwale ondulujących. 
 

Aby wykluczyć alergie, należy przeprowadzić próbę uczuleniową. W tym celu należy:  
1) oczyścić miejsce poddawane próbie,  
2) nałożyć czystym wacikiem preparat ondulujący w wyznaczone miejsce (wewnętrzna 

strona przedramienia lub fragment skóry za uchem),  
3) zmyć preparat po upływie 10–20 minut, 
4) odczekać 24 – 48 godzin zależnie od zaleceń producenta,  
5) sprawdzić miejsce aplikacji preparatu.  

Jeżeli w wyniku próby uczuleniowej okaże się że skóra w miejscu diagnozowanym 
wykazuje oznaki: zaczerwienienia, podrażnienia, spuchnięcia lub innych nietypowych reakcji 
zabiegu ondulacji chemicznej nie wykonuje się.  
  
4.3.2.   Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie etapy wyróżnia się przy wykonywaniu trwałej ondulacji? 
2. Jakim szamponem myje się włosy przed trwała ondulacja? 
3. Dlaczego nie wolno masować skory głowy? 
4. Jak wykonać zabieg zabezpieczający? 
5. Jak dobrać średnicę wałków? 
6. Jakie są techniki nawijania włosów na wałki? 
7. Jak dobrać technikę nawijania włosów przy trwałej ondulacji? 
8. Jak powinno przebiegać przygotowanie preparatu do trwałej ondulacji? 
9. Jak aplikuje się płyn na włosy? 
10. Jaki jest czas działania płynu do trwalej? 
11. W jakim celu przeprowadza się kontrolę skrętu? 
12. Co należy zrobić przed utrwaleniem? 
13. Jak aplikuje się utrwalacz? 
14. Jak określić czas utrwalenia skrętu? 
15. Na czym polega zabieg końcowy? 
16. Jak przedłużyć efekt zabiegu? 
17. Jakie są przeciwwskazania do wykonania trwałej ondulacji? 
18. Jakie są błędy przy wykonywaniu ondulacji chemicznej? 
19. Jak wykonać próbę uczuleniową? 
 
4.3.3.  Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę 
Długość włosów Siła skrętu Średnica wałków   
Włosy krótkie   

 
 
 

 

Włosy pół długie   
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Włosy długie   
 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem zasad doboru średnicy wałków do planowanej siły skrętu włosów 
(materiał nauczania pkt. 4.3.1.), 

2) zapoznać się z zapisami zamieszczonymi w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez 

koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiały piśmiennicze, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tabelę. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem technik nawijania włosów na wałki przy trwałej ondulacji 
(materiał nauczania pkt. 4.3.1.), 

2) przeanalizować zdjęcia zamieszczone w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów z klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiały piśmiennicze, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Ułóż puzzle. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem przebiegu technologicznego trwałej ondulacji (materiał nauczania 
pkt. 4.3.1.), 

2) zapoznać się z zapisami umieszczonymi w puzzlach, 
3) wyciąć puzzle, 
4) ułożyć puzzle w kolejności wykonywania zabiegu trwałej ondulacji, 
5) przykleić puzzle na kartce papieru, 
6) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– kartka papieru o formacie A4, 
– nożyczki i klej, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 4 

Nawiń włosy technikami przedstawionymi na poniższych zdjęciach. 
 

 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem technik nawijania włosów (materiał nauczania pkt. 4.3.1.), 
2) umyć włosy, 
3) przygotować stanowisko pracy, 
4) wykonać nawijanie włosów, 
5) uporządkować  stanowisko pracy, 
6) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– główka szkoleniowa, 
– grzebień do rozczesywania włosów, 
– grzebień szpikulec, 
– zestaw wałków, 
– papierki zabezpieczające, 
– spryskiwacz, 
– środki fryzjerskie; szampon, 
– ręcznik frotte,   
– ręczniki papierowe. 
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Ćwiczenie 5 
Wykonaj zabieg trwałej ondulacji umożliwiający uzyskanie fryzury przedstawionej  

na poniższym zdjęciu.    
 

 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) przygotować stanowisko pracy,   
2) przeprowadzić konsultacje z klientem, 
3) wykonać diagnozę  włosów, 
4) umyć włosy, 
5) zabezpieczyć miejsca uwrażliwione, 
6) wykonać nawijanie włosów, 
7) wykonać odciąganie gumki od wałka, 
8) zabezpieczyć klienta, 
9) wykonać aplikowanie płynu, 
10) określić czas działania płynu, 
11) wykonać kontrole skrętu, 
12) wykonać płukanie i osuszanie nadmiernej wilgoci, 
13) przeprowadzić zabieg pośredni, 
14) przeprowadzić neutralizacje, 
15) wykonać spłukanie, 
16) przeprowadzić zabieg końcowy, 
17) wykonać strzyżenie, 
18) wykonać stylizacje,  
19) uporządkować  stanowisko pracy, 
20) zaprezentować efekt swojej pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia; 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem przebiegu technologicznego wykonania trwałej ondulacji 
(materiały nauczania pkt 4.3.1.) i instrukcją wykonania ćwiczenia, 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
4) dobrać rodzaj zabiegu, średnicę wałków oraz technikę nawijania włosów, 
5) wykonać zabieg, 
6) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta diagnozy włosa, 
– grzebień do rozczesywania włosów, 
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– grzebień szpikulec –(ułatwiający separacje), 
– zestaw wałków, 
– papierki zabezpieczające, 
– spryskiwacz, 
– środki fryzjerskie; szampon, odżywka, środek ochronny,  
– ręcznik frotte,         
– ręczniki papierowe, 
– rękawiczki lateksowe, 
– bieliznę ochronną, 
– paski zabezpieczające,  
– spryskiwacz, 
– płyn, utrwalacz neutralizujący, 
– klamry, 
– grzebień do strzyżenia, 
– nożyczki, 
– kołnierz do strzyżenia, 
– kołnierz  rynienka, 
– gąbka do nanoszeni płynu, 
– miseczka, 
– karkówka. 
 
Ćwiczenie 6 

Wykonaj trwałą ondulacje techniką umożliwiającą uzyskanie efektu przedstawionego na 
poniższym zdjęciu. 

 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) przygotować stanowisko pracy,   
2) przeprowadzić konsultacje z klientem, 
3) wykonać diagnozę  włosów, 
4) umyć włosy, 
5) zabezpieczyć miejsca uwrażliwione, 
6) wykonać nawijanie włosów, 
7) wykonać odciąganie gumki od wałka, 
8) zabezpieczyć klienta, 
9) wykonać aplikowanie płynu, 
10) określić czas działania płynu, 
11) wykonać kontrole skrętu, 
12) wykonać płukanie i osuszanie nadmiernej wilgoci, 
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13) przeprowadzić zabieg pośredni, 
14) przeprowadzić neutralizacje, 
15) wykonać spłukanie, 
16) przeprowadzić zabieg końcowy, 
17) wykonać strzyżenie,  
18) wykonać stylizacje,  
19) uporządkować  stanowisko pracy, 
20) zaprezentować efekt swojej pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem wykonywania trwałej ondulacji (materiał nauczania 
pkt. 4.3.1.), 

2) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować załączone do instrukcji zdjęcie, 
4) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
5) wykonać operacje przygotowawcze (mycie, stosownie do potrzeb strzyżenie, 

zabezpieczenie włosów), 
6) nawinąć włosy na wałki, 
7) wykonać zabieg trwałego ondulowania, 
8) wykonać operacje końcowe, 
9) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy, 
10) dokonać oceny swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta diagnozy włosa, 
– grzebień do rozczesywania włosów, 
– grzebień szpikulec –(ułatwiający separacje), 
– zestaw wałków, 
– papierki zabezpieczające, 
– spryskiwacz, 
– środki fryzjerskie; szampon, odżywka, środek ochronny, 
– ręcznik frotte,         
– ręczniki papierowe, 
– rękawiczki lateksowe, 
– bieliznę ochronną, 
– paski zabezpieczające,  
– spryskiwacz, 
– płyn, utrwalacz neutralizujący, 
– klamry, 
– grzebień do strzyżenia, 
– nożyczki, 
– kołnierz do strzyżenia, 
– kołnierz, rynienka, 
– gąbka do nanoszeni płynu, 
– miseczka, 
– karkówka. 
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Ćwiczenie 7 
Wykonaj trwałą ondulacje techniką umożliwiającą uzyskanie efektu przedstawionego na 

poniższym zdjęciu. 
 

 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) przygotować stanowisko pracy,   
2) przeprowadzić konsultacje z klientem, 
3) wykonać diagnozę włosów, 
4) umyć włosy, 
5) zabezpieczyć miejsca uwrażliwione, 
6) wykonać nawijanie włosów, 
7) wykonać odciąganie gumki od wałka, 
8) zabezpieczyć klienta, 
9) wykonać aplikowanie płynu, 
10) określić czas działania płynu, 
11) wykonać kontrole skrętu, 
12) wykonać płukanie i osuszanie nadmiernej wilgoci, 
13) przeprowadzić zabieg pośredni, 
14) przeprowadzić neutralizacje, 
15) wykonać spłukanie, 
16) przeprowadzić zabieg końcowy, 
17) wykonać strzyżenie, 
18) wykonać stylizacje, 
19) uporządkować  stanowisko pracy, 
20) zaprezentować efekt swojej pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem wykonywania trwałej ondulacji (materiał nauczania 
pkt. 4.3.1.), 

2) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować załączone do instrukcji zdjęcie, 
4) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
5) wykonać operacje przygotowawcze (mycie, stosownie do potrzeb strzyżenie, 

zabezpieczenie włosów), 
6) nawinąć włosy na wałki, 
7) wykonać zabieg trwałego ondulowania, 
8) wykonać operacje końcowe, 
9) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy, 
10) dokonać oceny swojej pracy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta diagnozy włosa, 
− grzebień do rozczesywania włosów, 
− grzebień szpikulec–(ułatwiający separacje), 
− zestaw wałków, 
− papierki zabezpieczające, 
− spryskiwacz, 
− środki fryzjerskie; szampon, odżywka, środek ochronny, płyn, utrwalacz, neutralizator, 
− ręcznik frotte, 
− ręczniki papierowe, 
− rękawiczki lateksowe, 
− bieliznę ochronną, 
− paski zabezpieczające,   
− klamry, 
− grzebień do strzyżenia, 
− nożyczki, 
− kołnierz do strzyżenia, 
− kołnierz-rynienka, 
− gąbka do nanoszenia płynu, 
− miseczka,  
− karkówka. 
 
Ćwiczenie 8 

Wykonaj trwałą ondulacje techniką umożliwiającą uzyskanie efektu przedstawionego  
na poniższym zdjęciu 
 

 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) przygotować stanowisko pracy,    
2) przeprowadzić konsultacje z klientem, 
3) wykonać diagnozę  włosów, 
4) umyć włosy, 
5) zabezpieczyć miejsca uwrażliwione, 
6) wykonać nawijanie włosów, 
7) wykonać odciąganie gumki od wałka, 
8) zabezpieczyć klienta, 
9) wykonać aplikowanie płynu, 
10) określić czas działania płynu, 
11) wykonać kontrole skrętu, 
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12) wykonać płukanie i osuszanie nadmiernej wilgoci, 
13) przeprowadzić zabieg pośredni, 
14) przeprowadzić neutralizacje, 
15) wykonać spłukanie, 
16) przeprowadzić zabieg końcowy, 
17) wykonać strzyżenie,  
18) wykonać stylizacje,  
19) uporządkować stanowisko pracy, 
20) zaprezentować efekt swojej pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze sposobem wykonywania trwałej ondulacji (materiał nauczania 
pkt. 4.3.1.), 

2) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować załączone do instrukcji zdjęcie, 
4) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
5) wykonać operacje przygotowawcze (mycie, stosownie do potrzeb strzyżenie, 

zabezpieczenie włosów), 
6) nawinąć włosy na wałki, 
7) wykonać zabieg trwałego ondulowania, 
8) wykonać operacje końcowe, 
9) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy, 
10) dokonać oceny swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta diagnozy włosa, 
− grzebień do rozczesywania włosów, 
− grzebień szpikulec –(ułatwiający separacje), 
− zestaw wałków, 
− papierki zabezpieczające, 
− spryskiwacz, 
− środki fryzjerskie; szampon, odżywka, środek ochronny, płyn, utrwalacz, neutralizator, 
− ręcznik frotte, 
− ręczniki papierowe, 
− rękawiczki lateksowe, 
− bieliznę ochronną, 
− paski zabezpieczające,   
− klamry, 
− grzebień do strzyżenia, 
− nożyczki, 
− kołnierz do strzyżenia, 
− kołnierz-rynienka, 
− gąbka do nanoszenia płynu, 
− miseczka, 
− karkówka. 
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4.3.4.   Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) umyć włosy do trwałej ondulacji?    
2) wykonać zabezpieczenie włosów?    
3) dobrać średnicę wałków do długości włosów i planowanej  

siły skrętu?    
4) dobrać rodzaj trwałej ondulacji do rodzaju włosów  

i życzenia klienta?    
5) wykonać nawijanie włosów różnymi technikam?    
6) odciągać gumki?    
7) aplikować płyn?   
8) określić czas działania płynu ?    
9) wykonać płukanie i osuszanie nadmiernej wilgoci?    
10) wykonać zabieg pośredni?    
11) aplikować utrwalacz?    
12) określić czas działania utrwalacza na włosy?    
13) wykonać neutralizacje?    
14) przeprowadzić zabieg końcowy?    
15) wskazać błędy mogące pojawić po wykonaniu trwałej ondulacji ?    
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4.4.  Chemiczne prostowanie włosów 
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 

Prostowanie włosów to zabieg trwałej zmiany kształtu włosów z falujących na proste. 
Wygładzanie jest możliwe dzięki działaniu na włosy trzech czynników: 
– mechanicznego – siły naprężania pasm włosów podczas wygładzania, 
– chemicznego – płynu i utrwalacza, 
– fizycznego – temperatury. 
  

Zabieg chemicznego prostowania włosów obejmuje trzy fazy: 
– redukcji,  
– wygładzania,  
– utrwalania.  

W pierwszej fazie–pod wpływem czynnika redukującego następuje zerwanie mostków 
cystynowych. Włos staje się plastyczny i podatny na formowanie.  

Faza druga polega na mechanicznym wygładzaniu poszczególnych pasm. Zależnie od 
rodzaju zabiegu nadanie kształtu włosom odbywa się poprzez wygładzanie pasm dłonią 
(prostowanie na zimno) lub żelazkiem fryzjerskim (prostowanie na gorąco). 

Ostatnia faza to utrwalenie uzyskanego kształtu poprzez działanie utleniacza. Pod jego 
wpływem następuje odtworzenie mostków cystynowych w zmienionej pozycji (prostopadle 
do sąsiednich łańcuchów keratyny). 
 

Przebieg technologiczny chemicznego prostowania włosów 
I. Operacje przygotowawcze: 

1) diagnoza włosów i skóry głowy,  
2) okrycie klientki do mycia włosów,  
3) mycie włosów,  
4) przygotowanie preparatu.  

II. Wykonanie zabiegu: 
1) podział włosów na sekcje do prostowania,  
2) wybieranie separacji,  
3) aplikacja płynu,  
4) czas działania preparatu na włosy,  
5) wygładzanie pasm, 
6) spłukanie preparatu z włosów,  
7) osuszenie włosów ręcznikiem,  
8) nakładanie preparatu utrwalającego,  
9) czas działania utrwalacza,  
10) spłukanie preparatu utrwalającego. 

III. Operacje końcowe 
1) nałożenie produktu odżywczego,  
2) ułożenie fryzury,  
3) utrwalenie fryzury, 
4) uporządkowanie stanowiska pracy czynności końcowe. 
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Etap przygotowawczy przeprowadza się tak samo jak przy trwałej ondulacji.  
Podział porostu 

Włosy dzieli się 4 sekcje wyznaczając dwie linie podziału: 
– od czoła do karku, 
– od ucha przez szczyt głowy do ucha.  
W obrębie wyznaczonych sekcji wybiera się separacje o grubości ok. 2 cm. 
 

  
Podział porostu na sekcje–prostowanie wlosów 

 
Aplikację kremu prostującego rozpoczyna się od włosów nad karkiem przechodząc 

w kierunku szczytu głowy, następnie aplikuje się na sekcje boczne i w przedniej części 
porostu. Pod każde pasmo podkłada się folię i nanosi krem prostujący 2 cm od skóry głowy.  
 

Czas działania określa producent. Średnio wynosi on: 
– 20–40 minut przy włosach opornych na formowanie i naturalnych, 
– 10–20 minut przy włosach farbowanych i delikatnych. 
 

Wygładzanie pasm na 5–10 minut przed zakończeniem etapu redukcji włosy wygładza 
się mechanicznie. 
 
Spłukanie preparatu i utrwalenie  

Po upływie zalecanego czasu działania produktu, etap redukcji przerywa się poprzez  
5–7 minutowe spłukiwanie kremu z włosów. Następnie włosy osusza się ręcznikiem i aplikuje 
utrwalacz. Preparat nakłada się na włosy nad karkiem i stopniowo przechodzi na szczyt 
głowy, boki i przednią część porostu. Po upływie 5–10 minut, preparat spłukuje się z włosów. 
 
Czynności końcowe obejmują aplikacje preparatu odżywczego na włosy i stylizacje fryzury.  
 
Wskazania pielęgnacyjne do domu 

Po zakończonym zabiegu należy poinformować klienta, aby: 
– nie mył włosów przez 48 godziny, 
– nie farbował włosów przez co najmniej 15 dni, 
– nie używał spinek i gumek do włosów przez 48 godziny. 
 
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu 

Chemicznego prostowania włosów nie wykonuje się, gdy: 
– na poroście znajduje się powyżej 10 % rozjaśnionych włosów,  
– włosy były poddane zabiegowi trwałej ondulacji, 
– włosy były farbowane farbami roślinnymi, 
– na skórze głowy występują zadrapania, rany i świeże blizny, 
– klient jest uczulony na składniki preparatu trwale prostującego włosy.  
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest chemiczne prostowanie włosów? 
2. Jakie czynniki powodują zmianę kształtu włosa podczas prostowania? 
3. Jaki jest przebieg technologiczny prostowania włosów? 
4. Jak dzieli się porost do chemicznego prostowania włosów? 
5. W jaki sposób wygładza się pasma włosów? 
6. Na czym polega utrwalenie zmienionego kształtu włosów? 
7. Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu? 
8. Jakie są wskazania pielęgnacyjne do domu? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uporządkuj czynności obejmujące przebieg technologiczny chemicznego prostowania 
włosów. 
 

Etap przygotowawczy 
Nr czynności Nazwa czynności 
 mycie włosów  
 przygotowanie preparatu  
 okrycie klientki do mycia włosów   
 diagnoza włosów i skóry głowy 

Wykonanie zabiegu 
 osuszenie włosów ręcznikiem  
 czas działania utrwalacza  
 wybieranie separacji  
 aplikacja płynu  
 podział włosów na sekcje do prostowania  
 czas działania preparatu na włosy 
 wygładzanie pasm 
 spłukanie preparatu redukującego z włosów  
 spłukanie preparatu utrwalającego 
 nakładanie preparatu utrwalającego 

Operacje końcowe 
 utrwalenie fryzury  
 ułożenie fryzury  
 nałożenie produktu odżywczego   
 uporządkowanie stanowiska pracy czynności końcowe  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem przebiegu technologicznego chemicznego prostowania włosów 
(materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 

2) zapoznać się zapisami umieszczonymi w tabeli, 
3) ponumerować czynności umieszczone w tabeli, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiały piśmiennicze, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg chemicznego prostowania włosów. 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) przygotuj stanowisko pracy,  
2) wykonaj diagnozę stanu włosów i skóry głowy, 
3) ustal preparat do chemicznego prostowania włosów, 
4) wykonaj  próbę  prostowania, 
5) wykonaj przygotowania wstępne, 
6) nałóż  krem prostujący, 
7) ustal czas, 
8) kontrola czasu, 
9) wykonaj neutralizacje, 
10) wykonaj zabieg końcowy, 
11) wykonaj stylizacje, 
12) uporządkuj stanowisko pracy.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem wykonywania chemicznego prostowania włosów (materiał 
nauczania pkt.4.4.1.), 

2) zapoznać się z instrukcja wykonania ćwiczenia, 
3) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
4) wykonać mycie, 
5) wykonać zabieg chemicznego prostowania włosów, 
6) zaprezentować efekt końcowy zabiegu,  
7) dokonać oceny wykonanej usługi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw preparatów do chemicznego prostowania włosów, 
− szampon i odżywka, 
− grzebień do rozczesywania włosów, 
− klamry, 
− szpikulec, 
− peleryna foliowa, 
− rękawiczki lateksowe, 
− nożyczki, 
− kołnierz do strzyżenia, 
− pędzelek, 
− folia, 
− ręcznik frotte, 
− ręczniki jednorazowego użytku. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 Tak Nie 
1) scharakteryzować na czym polega chemiczne prostowanie włosów?   
2) określić czynniki powodujące zmianę kształtu włosa?   
3) scharakteryzować proces technologiczny prostowania włosów?   
4) wykonać chemiczną zmianę kształtu włosów?   
5) wskazać przeciwwskazania do wykonania prostowania włosów?   
6) wskazać zalecenia pielęgnacyjne do domu po wykonaniu zabiegu?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Są to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest 

prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 

− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku 
pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie 
zakreślić odpowiedź prawidłową). 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego 

rozwiązanie na później. Wróć do niego, gdy rozwiążesz pozostałe zadania. 
Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 

 
1.  Przy zmianie struktury włosów podczas chemicznego prostowania na gorąco konieczne 

jest 
a) prasowanie pasm żelazkiem fryzjerskim. 
b) wyczesywanie pasm grzebieniem o gęsto rozstawionych zębach. 
c) ogrzewanie włosów suszarka hełmową. 
d) wmasowanie w pasma płynu redukującego. 

2.  Usunięcie wodorów w procesie utrwalania powoduje odtwarzanie mostków 
a) cystynowych. 
b) jonowych. 
c) wodorowych. 
d) peptydowych. 

 
3.  W procesie trwałego ondulowania włosów przekształceniu ulega 

a) 100 % mostków disiarczkowych. 
b) 30 % mostków disiarczkowych. 
c) 70 % mostków disiarczkowych. 
d) 5 % mostków disiarczkowych. 

 
4.  Do zabiegu trwałej ondulacji stosuje się 

a) oksydant o stężeniu 6%. 
b) szampon oleisty. 
c) ampułki z hydrolizatami protein. 
d) neutralizator. 

 
5.  Jedną z czynności etapu przygotowawczego przy trwałej ondulacji jest 

a) kontrola skrętu. 
b) zdjęcie wałków. 
c) zabezpieczenie miejsc wrażliwych. 
d) przywrócenie naturalnego odczynu włosom. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
54 

6.  Podczas mycia włosów przed trwałą ondulacją nie należy 
a) spłukiwać odżywki. 
b) masować skóry głowy. 
c) spłukiwać szamponu. 
d) stosować szamponu detergentowego. 

 
7.  Intensywne oczyszczanie skóry głowy przed zabiegiem trwałej ondulacji może 

spowodować przedostanie się płynu do mieszków włosowych na skutek 
a) zbyt mocnego naciągnięcia pasm włosów na wałkach. 
b) natłuszczenia włosów. 
c) odtłuszczenia włosów. 
d) zastosowania zabezpieczacza. 

 
8.  Aplikację zabezpieczacza stosuje się, gdy włosy są 

a) zdrowe. 
b) szkliste. 
c) porowate. 
d) naturalne. 

 
9.  Aplikowanie płynu trwale ondulującego metodą ciągłą wykonuje się stosując 

a) aplikator. 
b) gąbkę. 
c) rynienkę. 
d) zakraplacz. 

 
10.  Poniższe zdjęcie przedstawia 
 

 
a) odciąganie gumek mocujących wałki od włosów. 
b) nawijanie pasma. 
c) zabezpieczenie końcówek włosów. 
d) umocowanie wałków. 

 
11.  Wałek próbny służy do 

a) określenia stopnia zniszczenia włosów. 
b) określenia stopnia przekształcenia struktury włosów. 
c) określenia stopnia skręcenia końcówek. 
d) sprawdzenia siły naprężenia pasma na wałku. 

 
12.  Jeżeli siła skrętu włosów jest niewystarczająca, a struktura włosów na to pozwala, 

wydłuża się czas działania płynu o 
a) 2–5 minut. 
b) 1 minutę. 
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c) 10 minut. 
d) 5–7 minut. 

 
13.  Które zdjęcie przedstawia uszkodzenie spowodowane za długim czasem działania płynu 

na włosy? 

   
A B C D 

a) zdjęcie B. 
b) zdjęcie C. 
c) zdjęcie A. 
d) zdjęcie D. 

 
14.  Osuszanie włosów po przerwaniu działania płynu na włosy wykonuje się 

a) suszarką ręczna. 
b) promiennikiem podczerwieni. 
c) suszarką hełmową. 
d) ręcznikami papierowymi. 

 
15.  Całkowite utrwalenie skrętu trwa 

a) 15 minut. 
b) 10 minut. 
c) 5 minut. 
d) 3 minuty. 

 
16.  Zabieg końcowy polega na obniżeniu odczynu włosów do poziomu 

a) lekko zasadowego. 
b) kwaśnego. 
c) obojętnego. 
d) lekko kwaśnego. 

 
17.  Składnikiem aktywnym w utrwalaczu jest 

a) 1–2 % wodny roztwór nadtlenku wodoru. 
b) 5–7 % wodny roztwór nadtlenku wodoru. 
c) 7–15 % wodny roztwór nadtlenku wodoru. 
d) 6 % wodny roztwór nadtlenku wodoru. 

 
18.  Chemiczne prostowanie włosów rozpoczyna się od nałożenia kremu na pasma 

a) nad czołem. 
b) na szczycie głowy. 
c) po bokach. 
d) nad karkiem. 
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19.  Poniższe zdjęcie przedstawia 
a) podrażnienie skóry głowy. 
b) załamanie włosów przy nasadzie. 
c) odgniecenie przedziałków. 
d) złamanie włosa. 

 
 

20.  Czas działania kremu trwale prostującego na włosach farbowanych wynosi 
a) 5–10 minut. 
b) 10–20 minut. 
c) 30–40 minut. 
d) 20–30 minut. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………. 
 

Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź. 

 
Nr 

zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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