
I F1 Podstawy fryzjerstwa 

Temat ; Budowa, zastosowanie i rozpoznawanie aparatów do przyspieszania reakcji chemicznych – 

promienników i aparatów do pielęgnacji włosów. Promienniki wykorzystują technikę ogrzewania 

promieniami podczerwonymi.  Wytwarzają wysoką temperaturę, posiadają programy sterujące 

przebiegiem procesu. Promienniki stosuje się podczas diagnozowania w ł osów, zabiegów trwałej 

ondulacji, farbowania, rozjaśniania, suszenia i pielęgnacji włosów. Ich działanie skraca czas trwania 

zabiegu nawet o 50% przy jednoczesnym doskonałym efekcie wykonywanych zabiegów. Podczas pracy 

aparatu głowa klienta powinna znajdować się centralnie wewnątrz aparatu, co zapewni oczekiwany 

rezultat.  Wśród promienników wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów: infrazon, climazon, hair–

master czy tzw. kombajny. Np. podczas zabiegu trwałej ondulacji, na podstawie wprowadzonych do 

komputera takich danych jak: d ł ugość w ł osów, ich stan, pasemka, odkształcenie,  i kod preparatów 

z danej grupy, spowoduje wybór odpowiedniego preparatu oraz ustala optymalny i możliwy do 

powtórzenia rezultat. − HairMaster – pomaga w ustaleniu nakładania produktów w kolejności na 

określone partie włosów, ustala czas działania produktów rozjaśniających i decyduje o konieczności 

zastosowania lub nie, źródła ciepła. Ma funkcję regulacji i rozstawu bocznych pól grzejnych. Nawilżacz 

– stosowane są rzadziej, ich działanie polega na wytwarzaniu pary wodnej. Wykorzystuje się je jako 

aparaty wspomagające podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Wilgoć i temperatura wytworzone w 

aparacie zwiększają właściwości chłonne włosów, ułatwiają osadzanie się substancji pielęgnacyjnych 

we wł osach. Stosując nowoczesne technologie, w nawilżaczach może być wytworzona tzw. sucha para, 

dzięki czemu nie ma efektu sauny. Stosowanie nawilżaczy umożliwia przygotowanie wł osów do 

zabiegu i optymalizowanie działania środków fryzjerskich na skórę głowy i włosów. Zdjęcia 

promienników na następnych stronach . 

 



 



  

  

 

 

  



 

Infrazon 

 

Nawilżacz – stosowane są rzadziej, ich działanie polega na wytwarzaniu pary wodnej. Wykorzystuje 

się je jako aparaty wspomagające podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Wilgoć i temperatura 

wytworzone w aparacie zwiększają właściwości chłonne włosów, ułatwiają osadzanie się substancji 

pielęgnacyjnych we wł osach. Stosując nowoczesne technologie, w nawilżaczach może być 

wytworzona tzw. sucha para, dzięki czemu nie ma efektu sauny. Stosowanie nawilżaczy umożliwia 

przygotowanie wł osów do zabiegu i optymalizowanie działania środków fryzjerskich  na włosy i skórę 

głowy. Zdjęcie nawilżacza w podręczniku Podstawy fryzjerstwa str. 151. 

Pielęgnica wykorzystuje technologię promieniowania podczerwonego, które wspomaga 

wprowadzanie substancji pielęgnacyjnych do wnętrza włosa- pasmo po paśmie. Następnie 

zamyka łuski włosa, dzięki czemu włosy się błyszczą. 


