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Temat: Ondulacja fenowa – przebieg technologiczny (modelowanie fryzur) 

Ondulacja fenowa (modelowanie włosów) to jedna z najczęściej obecnie 
wykonywanych technik czesania włosów na mokro. Polega na wyczesywaniu 

włosów szczotką w strumieniu ciepłego powietrza. Wskazana technika 
czesania pozwala na formowanie różnorodnych form z włosów o różnej 

długości i gatunku. 
 
Technika modelowania włosów 

 
1.Przed przystąpieniem do pracy należy nanieść na włosy odpowiednio 

dobrany środek stylizujący. 
 

2.Modelowanie rozpoczyna się od włosów nad karkiem. Kolejne warstwy 

wybiera się stopniowo ku górze i na boki. Na końcu formuje się przednie 
partie fryzury. 
 

3. Włosy nabiera się na szczotkę przy nasadzie i suszy kierując pasmo do 
góry (uzyskuje się wówczas efekt tzw. odbicia włosów od nasady). Następnie 

wkręca się pasmo włosów na szczotkę w kierunku końców. Podczas pracy 
szczotka powinna być stale w ruchu i wykonywać obroty z jednoczesnym 
naciąganiem pasm i wkręcaniem włosów (uzyskuje się wówczas utrwalenie 

nadanego kształtu i wygładzenie mechaniczne powierzchni włosów). 
Strumień powietrza wydmuchiwanego z suszarki powinien być kierowany na 
włosy nie na skórę głowy klienta. 

 

 

 

 

 



Techniki mieszane to połączenie najbardziej popularnych technik czesania 

włosów, np. 
- loków płaskich i spiralnych, 

- loków płaskich i plisowania włosów, 
- plisowania i loków spiralnych. 

 

 

Przebieg technologiczny czesania włosów na mokro 

Wykonanie usługi obejmuje następujące etapy pracy: 
- operacje przygotowawcze, 
- czesanie włosów na mokro, 

- operacje końcowe. 

I. Operacje przygotowawcze: 

 
1) przygotowanie stanowiska pracy. 
Na konsoli fryzjerskiej należy zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia, 

aparaty, przybory, materiały fryzjerskie oraz bieliznę zabiegową. Do 
wykonania usługi potrzebne są: 
- narzędzia: grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, 

- aparaty: suszarka ręczna, suszarka hełmowa, 
- przybory: klamry, klipsy, wałki, siatki, szczotki fryzjerskie, szpilki, klamry 

do zaznaczania grzbietu fali, 
- materiały fryzjerskie: szampon i odżywka o działaniu kondycjonującym, 
środek stylizujący do dobrany do planowanej techniki czesania oraz rodzaju 

włosów, lakier do włosów lub inny środek do stylizacji fryzury na sucho, 
- bielizna zabiegowa: ręcznik frotte, peleryna do czesania włosów. 

2) przygotowanie włosów do zabiegu. 

Przed wykonaniem zabiegu należy umyć włosy. 
3) zabezpieczenie odzieży klienta. 

Odzież klienta zabezpiecza się peleryną do czesania włosów na mokro. 
4) dobór techniki pracy. 
Zależnie od planowanej linii fryzury i preferencji klienta dobiera się technikę 

czesania włosów. 
 



 

II. Czesanie włosów na mokro 
Po ustaleniu kształtu fryzury należy wykonać czesanie włosów jedną z wyżej 

opisanych technik. 
 
III. Operacje końcowe 

- formowanie fryzury i utrwalenie lakierem . 

 

 


