
 

I FK Podstawy fryzjerstwa 

 

Temat; 

1. Aparaty do badania stanu włosów i skóry głowy. 

2. Aparaty do strzyżenia włosów. 

3. Suszarki-ręczne, z jonizacją, turmalinowe, hełmowe, stylery, airstylery 

Aparaty do badania stanu włosów i skóry głowy- mikrokamery-wspomagają proces 

diagnozowania włosów. Pozwalają obserwować włosy i skórę głowy w dużym powiększeniu. 

Pomaga w ustaleniu odpowiedniej pielęgnacji dla włosów i skóry głowy, albo przeciwskazań do 

zabiegu. Obraz podłączony jest do aparatu i widoczny na monitorze. Dzięki niemu fryzjer 

kontroluje stan włosów i skóry głowy klienta. Może określić fazę wzrostu włosów ich grubość, 

stopień uszkodzenia lub zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, np. łupież. 

Ciąg dalszy na następnych stronach. Lekcja kończy się pracą domową.  
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2. Aparaty do strzyżenia włosów to maszynki elektryczne(omówione na lekcji 22.04. 2020) oraz 

gorące nożyczki, czyli system strzyżenia termicznego.  

Gorące nożyczki strzyga i pielęgnują włosy. Wysoka temperatura ostrzy zgrzewa końcówki 

strzyżonych włosów.  Temperaturę ostrzy dobiera się do rodzaju włosów; do cienkich i słabych 

90C dla grubych150C. W trakcie strzyżenia temperatura nie zmienia się. System składa się z 

nożyczek klasycznych, degażówek i brzytwy co pozwala na pracę różnymi technikami. (zdjęcie 

Podstawy fryzjerstwa str. 152) 

4. Suszarki-ręczne służą do suszenia i modelowania włosów. Podczas suszenia końcówkę należy 

zawsze kierować w dół ,,z włosem’’. Wówczas strumień powietrza będzie domykał łuski 

włosa. Nawiew zimnego powietrza domyka łuski i włosy błyszczą. Dyfuzor zwiększa objętośc 

włosów, podnosi u nasady. Siła nadmuchu powinna być niewielka. ,,Palce’’ wspomagają 

ułożenie i stabilizację skrętów.  

Suszarki z jonizacją poprawiają wygląd włosów. Naładowany ujemnie strumień powietrza 

wywołuje na powierzchni włosa efekt jonizacji ,czyli rozbijania cząsteczek wody na drobiny, które 

szybko parują i jednocześnie wnikają do wolnych przestrzeni suszonej łodygi włosa.  Ładunki na 

powierzchni włosów neutralizują się i włosy mniej się elektryzują.  

Suszarki turmalinowe- z promieniami podczerwieni podczas suszenia wspomagają zamknięcie 

łusek. Turmalin emituje jony ujemne a promienie podczerwone powodują ,że woda szybciej 

odparowuje z powierzchni włosa.  



Suszarki hełmowe skracają czas usługi susząc równomiernie. Można w nich regulować wysokość 

temperatury, natężenie nadmuchu i czas zabiegu.  

Praca domowa ;Wymień nieprawidłowości w zastosowaniu suszarek 

 

 

  

 

 

 


