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Temat do powtórzenia wiadomości z farbowania Cd. Na 4 godziny lekcyjne. 

Temat: Sporządzanie emulsji farbującej. 

rodzaj zabiegu koloryzacji, 

2) stężenie emulsji utleniającej na podstawie różnicy tonów między kolorem 
wyjściowym a kolorem docelowym, 

3) proporcje farby i emulsji utleniającej, 
4) udział siwizny. 
Rodzaje koloryzacji 

Uwzględniając efekt i trwałości zabiegu wyróżnia się koloryzację: 
1) nietrwałą: 
- efekt tymczasowy, 

- kolor zmywa się po pierwszym myciu, 
- nierównomierna koloryzacja na włosach uszkodzonych, 

- pigmenty oklejają powierzchnię włosów. 

2) półtrwałą: 
- efekt utrzymuje się do 8 tygodni, 

- nie pokrywa siwych włosów, 
- barwniki wnikają w łuski włosowe. 
3) trwałą: 

- efekt trwały (pojawiają się odrosty), 
- barwniki pośrednie wnikają do wnętrza włosa, bezpośrednie osadzają się w 

łuskach włosowych, 
- pokrywa do 100 % siwych włosów. 
Od rodzaju zabiegu zależy rodzaj użytego preparatu koloryzującego i stężenie 

emulsji utleniającej. 
Stężenie emulsji utleniającej 

Emulsja utleniająca – oksydant ma różną moc działania uzależnioną od ilości 
tlenu uwalnianego podczas koloryzacji (poniższa tabela). 

 

Wybór odpowiedniej emulsji utleniającej decyduje o docelowym efekcie 

koloryzacji. Zastosowanie zbyt mocnego utleniacza może spowodować żółty 
odcień włosów, szczególnie, gdy są ciemne lub, gdy były uprzednio 

farbowane. Zastosowanie emulsji utleniającej o zbyt niskim stężeniu 
powoduje powstawanie na włosach plam oraz wypłukiwanie się barwnika, 
a na włosach siwych efekt koloryzacji jest praktycznie nie widoczny. 



 

Proporcje farby i emulsji utleniającej 
Proporcje mieszania emulsji utleniającej i farby określają producenci za 

pomocą stosunku objętościowego składników. Proporcje składników zależą 
od rodzaju koloryzacji: 
- farbowanie właściwe: 1:1 lub 1:1,5, 

- farbowanie rozjaśniające: 1:2 lub 1:3. 
Bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji poszczególnych 
produktów. Jeśli preparat: 

- jest zbyt gęsty może nie pokryć wszystkich włosów, 
- ma wodnistą konsystencje –spłynie z włosów, 

- po wymieszaniu za bardzo zwiększa swoją objętość to znaczy, że użyto za 
dużo emulsji utleniającej (oksydantu). 
Przykładowe składy emulsji farbujących: 

Mieszanie w stosunku objętościowym 1:1 
30 ml farby + 30 ml oksydantu 

45 ml farby +45 ml oksydantu 

Mieszanie w stosunku objętościowym 1:1,5 
30 ml farby +45 ml oksydantu 

20 ml farby +30 ml oksydantu 



Mieszanie w stosunku objętościowym 1:2 

25 ml farby +50 ml oksydantu 
30 ml farby +60 ml oksydantu 

Mieszanie w stosunku objętościowym 1:3 
10 ml farby +30 ml oksydantu 
20 ml farby +60 ml oksydantu 

Intensywność odcienia można zwiększyć dodając do emulsji farbującej tzw. 
mix. 
(preparat o intensywnym kolorze), o ilości dodawanego składnika decyduje 

producent, np: 50 ml 
farby +12,5 ml mix +75 ml oksydantu 6 % lub 9% 

O ilości emulsji farbującej decyduje długość i objętość włosów 

Udział siwizny 
Przy udziale włosów siwych konieczne jest wprowadzenie do emulsji 

farbującej dodatkowego składnika – farby o odcieniu naturalnym. Należy 
pamiętać, że do koloryzacji włosów z udziałem siwizny stosuje się utleniacz o 
stężeniu 6 %. Zastosowanie utleniacza o wyższym stężeniu powoduje 

zażółcenie koloru włosów. Przyjmuje się, że przy udziale siwizny: 
- do 50 % (pojedyncze włosy rozmieszczone na całej głowie) – nie wprowadza 

się farby w kolorze naturalnym, 
- od 50 % – składnik „farba” to mieszanina przygotowywana w proporcji: 1 
cześć koloru żądanego + 1 cześć koloru naturalnego. 

Gdy docelowy kolor jest utrzymany w tonacji ciepłej to kolor naturalny 
powinien być wzmocniony refleksem ciepłym. 
 

Pytania sprawdzające: 
 

1. Na co należy zwrócić uwagę przed sporządzaniem emulsji farbującej? 
2. Jak rodzaj koloryzacji wpływa na skład emulsji farbującej? 
3. Jakich oksydantów używa się do sporządzania emulsji farbującej? 

4. Jakie są zasady doboru stężenia utleniacza przy sporządzaniu emulsji 
farbującej? 

5. W jakich proporcjach łączy się składniki emulsji farbującej? 
6. Jak przygotować emulsję farbującą przy różnym udziale włosów siwych? 

Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 

 



Sposób wykonania ćwiczenia: 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem emulsji utleniających stosowanych do sporządzania 
emulsji Farbującej. 
2) uzupełnić tabelę, 

3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ 
kolegów.  
Wyposażenie stanowiska pracy: 

- karta ćwiczenia, 
- literatura z rozdziału 6. 

Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę. 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia: 

 



Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem zasad sporządzania emulsji farbującej, 
2) uzupełnić tabelę, 

3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ 

kolegów. 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
- karta ćwiczenia, 

- literatura z rozdziału koloryzacja. 

Ćwiczenie 3 
Określ proporcje składników emulsji farbującej. 

 
KARTA ĆWICZENIA 
I. Farbowanie właściwe na kolor ciemniejszy od wyjściowego o 2 tony. Włosy 

krótkie, bez udziału siwizny. 
Proporcje: ……… ml farby + …… ml oksydanta o stężeniu……… 

II. Farbowanie rozjaśniające na kolor jaśniejszy od wyjściowego o 3 tony. 
Włosy długie, gęste, z 50 % udziałem siwizny 
Proporcje: ……… ml farby + ……… ml oksydanta o stężeniu……… 

III. Farbowanie właściwe, kolor docelowy na tym samym poziomie 
kolorystycznym, co kolor wyjściowy. Włosy półdługie, z 70 % udziałem 

siwizny 
Proporcje: ……… ml farby + ……… ml farby o odcieniu naturalnym + ….. ml 
oksydanta 

o stężeniu……… 
IV. Farbowanie rozjaśniające na kolor jaśniejszy o 2 tony z intensywnym 
odcieniem. Włosy krótkie, gęste, bez udziału siwizny. 

Proporcje: ……… ml farby + …..ml mix + ..… ml oksydanta o stężeniu……… 

 

Prace proszę przesłać do 08 kwietnia na e-meila annasawicka1102@wp.pl 

Prace które nadejdą po tym terminie nie podlegają ocenie pozytywnej! 
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