
IFK Higiena 

Temat- Metody pielęgnacji włosów i zabiegi pielęgnacyjne. 

Goldwell przygotowała zabiegi na skórę głowy i włosy. Nowe technologie w kosmetykach wydłużają 

przerwy między zabiegami chemicznymi, z korzyścią dla włosów klienta. pielęgnacja opiera się o dwa 

etapy. pierwszy etap zabiegów przeprowadza fryzjer w salonie, kolejne wykonuje klient sam w domu.  

Zabiegi na skórę głowy czyszczą, wzmacniają i regulują. Są proste i skuteczne. 

 Zabieg przeciw wypadaniu włosów pobudza i wzmacnia słabe cebulki włosowe. Spray i serum 

zawierają t-flawon, który mocno zakotwicza włosy w skórze głowy. Po umyciu włosów, na skórę 

głowy nanieś serum. Zacznij od góry, sekcja po sekcji, szczególnie tam, gdzie owłosienie jest słabsze. 

Preparat wmasuj delikatnie. Nie płucz głowy.  

Zabieg głęboko oczyszczający dla zdrowej skóry i włosów. Usuwa brud, w tym sebum, chlor i resztki 

produktów do stylizacji. Ogranicza też przetłuszczanie się włosów, ponieważ zawarty w szamponie 

ZINC-pCa reguluje pracę gruczołów łojowych. Szampon rozetrzyj w dłoniach, nanieś na skórę głowy i 

masuj dokładnie, aż do uzyskania piany. Spłucz włosy i skórę głowy. Czynności powtórz. 

 Zabieg ochrony skóry głowy dla skóry wrażliwej z podrażnieniami. Produkty szampon w piance i 

lotion zawierają wyciąg z kwiatów lipy, który łagodzi i koi skórę. Piankę nanieś na dłoń i rozprowadź 

od czoła do karku przeciągając ją płynnie palcami. Czynność powtórz wiele razy jedną i drugą ręką, na 

zmianę. Po kilku minutach spłucz włosy i skórę głowy. Następnie wydziel równoległe przedziałki, co 4 

cm. Na skórę głowy nanieś lotion i masuj delikatnie kolistymi ruchami. Nie płucz włosów.  

Kosmetyki do włosów koloryzowanych i siwych oparte są o technologię Luminescine. wykorzystują 

one światło ultrafioletowe (UV) dla wzmocnienia blasku na powierzchni włosów. Kosmetyki, które 

pielęgnują włosy koloryzowane normalne i cienkie oraz grube i oporne, mają silne właściwości 

nabłyszczające (szampon, odżywka, serum w sprayu, maska) i dbają o strukturę włosów. Na koniec 

zostawia się na włosach serum, które utrwala kolor na ok. 7 tygodni. Preparaty do włosów 

rozjaśnianych i z pasemkami oraz siwych neutralizują żółte odcienie i wzmacniają chłodne efekty. 

Podtrzymują przez 22 mycia kolor i refleksy uzyskane na włosach. 

Do włosów po zabiegach chemicznych suchych i zniszczonych stworzono kosmetyki działające w 

oparciu o intralipidy. To substancje tłuszczowe, które regenerują włosy od wewnątrz i odbudowują 

ubytki w powierzchni włosów. W zabiegu głęboko naprawczym wykorzystuje się 6 produktów: 

szampon, odżywkę, 60-sekundową kurację i 3 rodzaje serum. Włosy stają się elastyczne i błyszczące.  

W kosmetyce chętnie wykorzystuje się cenne proteiny ryżu. Są łagodne, nie podrażniają skóry głowy i 

zwiększają objętość włosów. Przylegają one ściśle do włókien włosów i dają wrażenie dużej masy 

włosów, nie obciążając cebulek włosowych. Jeśli jednak zwiększona objętość wynika z przesuszenia 

włosów, nie jest ona korzystna. Włosy puszą się i sprawiają kłopot. Jak temu zaradzić? Wygładzające 

właściwości ma np. olejek z orzechów kukui, który wyrównuje powierzchnię włosów i wygładza je. 

Włosy przestają się puszyć i ładnie układają. Oleje roślinne mają też duże właściwości nawilżające, 

dzięki czemu włosy są sprężyste. 

 



Preparaty dla mężczyzn działają na włosy i skórę głowy. Skóra mężczyzny wydziela więcej łoju i jest 

grubsza. Mieszki włosowe mają tendencję do zanikania i pojawiają się wtedy cieńsze włosy, a 

porastające głowę są bardziej sztywne, ale często rzadsze. Kosmetyki dla mężczyzn działają od razu 

po zastosowaniu: szampony na włosy, a tonik na skórę głowy. Aktywny kompleks kofeiny i guarany 

pobudza mieszki włosowe i daje efekt mocnych włosów. Zastosowanie aplikatora pozwala na 

dotarcie do cebulek włosowych, szczególnie w wybranych obszarach widocznego przerzedzenia 

włosów. 

Praca domowa ; Korzystając z wiadomości z przedmiotu techniki i technologia wymień rodzaje 

zabiegów pielęgnacyjnych oraz przeciwskazania do ich wykonania.  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  


