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Temat: Farbowanie rozjaśniające ( dwie godziny lekcyjne) 

Uzyskany stopień rozjaśnienia w dużej mierze zależy od struktury i barwy 
włosa, jak również od wcześniej używanych farb. Proces farbowania 

rozjaśniającego jest związany z procesem utleniania i niszczenia 
naturalnego barwnika włosów –melaniny w celu uzyskania jaśniejszego 

koloru włosów od wyjściowego. Utlenianie jest dla kondycji włosów 
zdecydowanie mniej korzystne niż farbowanie ich na jakikolwiek inny kolor, 
dlatego wymaga szczególnej ostrożności i wykonania go w sposób 

profesjonalny. Do wykonania tego zabiegu stosuje się preparat 
otrzymany w wyniku zmieszania nadmiaru substancji utleniającej, w 

stosunku do farby. Zazwyczaj stosowany jest stosunek farba: oksydant 1:1,5 
lub 1:2, w zależności od żądanego stopnia rozjaśnienia. 
 

 
 
Utleniacz w preparatach do farbowania rozjaśniającego pełni dwie funkcje. 

Powoduje niszczenie melaniny (efekt rozjaśnienia) oraz powoduje powstanie 
barwników odpowiedzialnych za nadanie włosom żądanego odcienia. W 

preparacie zawarte są również modyfikatory, które pomagają i korygują 
kolor. Do rozjaśniania stosowane są również inne substancje takie jak: 
apigenina oraz luteolina. Są to żółte barwniki flawonowe, które są często 

stosowane w szamponach. Rozjaśnienie włosów można również osiągnąć 
stosując preparaty hamujące biosyntezę melanin np.: związek o nazwie 

chlorochina. Środki alkalizujące zawarte w preparatach do farbowania 
rozjaśniającego powodują wzrost pH włosów do wartości ok. 8. Aby 
przywrócić naturalny odczyn włosów po tym zabiegu należy zastosować 

odżywki lub zalecane przez producenta „zakwaszacze”. W ostatnim czasie 
pojawiły się nowoczesne preparaty oparte o zupełnie nowy typ 
barwników – tzw. barwników anionowych. Osadzanie tych środków polega na 

przyciąganiu bardzo mocnymi siłami elektrostatycznymi cząsteczek 
barwnika, który jest związkiem organicznym o charakterze jonowym, do 

powierzchni włosa. Podczas stosowania tego typu preparatów stosuje się 
środki zakwaszające, które obniżają odczyn kwaśny włosów do pH = 3 (np.: 
kwas mlekowy). Powoduje to powstanie jonów dodatnio naładowanych 

(kationów) na powierzchni struktur białkowych włosa. Barwniki 
anionowe są obdarzone ładunkiem ujemnym, co powoduje ich przyciąganie 
„zakotwiczenie” do miejsc dodatnie naładowanych we włosie. Siły 

elektrostatycznego przyciągania są bardzo mocne i powodują bardzo trwałe 
związanie barwnika z włosem. Należy pamiętać, że preparaty zawierające 

barwniki anionowe nie są odporne na środowisko zasadowe, kationowe 
środki powierzchniowo czynne i kationowe pochodne 
silikonów i protein.. Dlatego do pielęgnacji włosów farbowanych w ten sposób 

(mycia itp.) należy używać specjalnych środków zalecanych przez producenta 
tych farb, które maja pH lekko kwaśne powodując przedłużenie trwałości 

koloru.  



Użycie środków pielęgnujących o wyższym pH od zalecanego, bądź 

alkalicznym może spowodować odbarwienie włosów (dekoloryzację), ponieważ 
zasadowe środowisko powoduje wzrost ładunków ujemnych w strukturze 

włosów i wypychanie barwników ze struktury włosa. 
Zaletami stosowania w/w nowoczesnych farb do włosów jest to, że dają 
bardzo trwały i ładny efekt, przy czym ich składniki sa mniej agresywne, 

szkodliwe i alergizujące od farb opartych o barwniki pośrednie(oksydacyjne). 
Tego typu farby produkuje np.: firma Goldwell pod nazwa ELUMEN. 

Mechanizm działania barwników anionowych ELUMEN 

- zakwaszanie – powstawanie ładunków dodatnich w lorze włosa, 
- przyciąganie barwników anionowych, 

- alkalizowanie włosa i powstawanie ładunków ujemnych wypychających 
barwnik z włosa, 
- usuwanie barwnika z włosa – zmywanie. 

 

Innymi preparatami z nowoczesną formułą barwiącą są farby o nazwie 
MAGMA produkowane przez firmę WELLA. Farby MAGMA są przeznaczone 
do barwienia włosów o odcieniach brązu lub już zabarwionych sztucznie. 

Preparaty te opierają się o opatentowaną formułę „oxyresistant”, która 
umożliwia przeprowadzenie dwóch procesów jednocześnie tj. rozjaśnienie o 6 
tonów i nadanie żądanego koloru. Preparaty te mają bardzo gęstą 

konsystencję, używane są w nich bardzo wysokie stężenia środków 
utleniających (6–12%), zawierają dodatkowo substancje osłonowe, ale dzięki 

temu można nimi wykonywać bardzo szybkie koloryzacje. Farby MAGMA 

występują w kilkunastu odcieniach, które można ze sobą mieszać w dowolny 

sposób. Każdy zabieg koloryzacji tymi preparatami kończy się nałożeniem 

specjalnego preparatu neutralizującego, stabilizującego odczyn oraz 

kondycjonującego włosy po farbowaniu. 

 

 

 

 



Mechanizm farbowania rozjaśniającego preparatami MAGMA przedstawia 

poniższy schemat. 

 
 

 

 

 
8 kwietnia ( dwie godziny lekcyjne ) 

 

Temat: Kolor we fryzjerstwie. 
Celem procesu koloryzacji włosów jest zmiana wyjściowego koloru włosów. 
Niektóre kolory włosów mogą podkreślić urodę i uwypuklić pewne cechy 

urody a inne – mniej korzystne – dodatkowo zaakcentować mankamenty 
urody. Podstawą prawidłowo dobranego koloru jest znajomość: 

- naturalnych kolorów włosów i odpowiadających im poziomów 
kolorystycznych (wysokości tonów) preparatów do koloryzacji, 
- odcieni (refleksów) preparatów do koloryzacji, 

- zasad mieszania kolorów. 
Paleta kolorystyczna preparatów do koloryzacji to zbiór próbek włosów 
poddanych koloryzacji, ułożonych według poziomu kolorystycznego i 



odcienia. Punktem odniesienia w każdej karcie kolorów są naturalne kolory 

włosów. Naturalne kolory włosów tzw. kolory podstawowe są uszeregowane 
od najciemniejszego do najjaśniejszego. Poszczególnym poziomom są 

przyporządkowane oznaczenia cyfrowe i nazwy: 
Kolory podstawowe (wysokość tonu): 
1 – czarny, 

2 – bardzo ciemny brąz, 
3 – ciemny brąz, 
4 – brąz, 

5 – jasny brąz, 
6 – ciemny blond, 

7 – blond, 
8 – jasny blond, 
9 – bardzo jasny blond, 

10 – bardzo bardzo jasny blond. 
 

 
 

Paleta kolorystyczna L’OREAL 
Numer poziomu kolorystycznego danego preparatu do koloryzacji jest 
umieszany jako pierwszy w oznaczeniu cyfrowym farby, np. 

6, 4 
Odcień (refleks) decyduje o odcieniu i nasyceniu koloru. Podstawowy podział 
odcieni obejmuje kolory: 

- ciepłe – zawierające więcej pigmentów żółtych i czerwonych, 
- zimne – zawierające więcej pigmentów niebieskich. 



 
 
Refleks (odcień) 

1–Popielaty 
2–Opalizujący 
3–Złocisty 

4–Miedziany 
5–Machoniowy 
6–Czerwony 

7–Zielony 
Rodzaj i intensywność refleksu opisuje pierwsza cyfra po przecinku w 

numerze farby, np. 
6, 5 
Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia cyfrowego w tym miejscu wskazuje 

na specjalny 
efekt kolorystyczny refleksu. Poniższa skala przedstawia intensywność 
refleksu miedzianego. 

 

 
 

Kolor 5.62– jasny brąz czerwono opalizujący 
5.52–jasny brąz machoniowo opalizujący 
6.45–ciemny blond miedziano machoniowy 

  
Bardzo proszę poczytać dział w podręczniku od technologii ,,Koloryzacja” 



 
 

życzy Anna Sawicka. 


