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Temat: Preparaty do rozjaśniania i odbarwiania włosów. ( trzy godziny 

lekcyjne) 

Skład i funkcje składników preparatów do rozjaśniania. 

 
         Środki służące do rozjaśniania włosów najczęściej mają postać emulsji. 
Występują w formie: lotionów i toników, szamponów rozjaśniających, emulsji 

i żeli do rozjaśniania, oraz proszków i past o silnym działaniu 
rozjaśniającym. Formy występowania i ich działanie przedstawione jest w 

tabeli poniżej. 

 

Środki do rozjaśnienia są preparatami złożonymi. Poza składnikami 
utleniającymi zawierają również dodatkowe substancje wspomagające proces 

utleniania barwników we włosie oraz substancje alkalizujące (podnoszące 
wartość pH), ochronne, regenerujące, nośniki, zagęszczacze, środki 
powierzchniowo czynne, sekwestranty, związki kompleksujące oraz barwniki 

bezpośrednie. Wszystkie składniki tego rodzaju preparatów zestawione są 
w postaci tabeli. 



 

 

Środki o silniejszym działaniu rozjaśniającym występują w postaci 
preparatów dwuskładnikowych, ponieważ nadtlenek wodoru jest substancja 

bardzo nietrwała i łatwo ulega reakcji rozkładu na wodę i tlen. 
 
H2O2 → H2 O + 0,5 O2 



Dlatego preparaty do rozjaśniania należy przygotowywać bezpośrednio przed 

nałożeniem na włosy i należy je przygotować w ilości wystarczającej do 
jednorazowej aplikacji na całą długość włosów. Jeżeli zabraknie środka 

rozjaśniającego na pokrycie całego porostu, kolejna porcja może się różnić 
nieznacznie składem surowcowym, co może spowodować niejednolity 
odcień włosów.  

Mechanizm rozjaśniania włosów 
Procesy rozjaśniania włosów przebiegają w środowisku alkalicznym tzn. przy 
pH w granicach 9–10. Zasadowy odczyn jest osiągany przy pomocy środków 

alkalizujących dodawanych do preparatów. Zasadowy odczyn powoduje 
pęcznienie włosów, otwieranie łusek włosowych, które umożliwia przenikanie 

utleniacza do jego wnętrza i reakcje z naturalnym pigmentem melaniną. W 
strukturze włosa dochodzi do uwalniania i rozpraszania pigmentu z ziaren 
(miejsc jego nagromadzenia). Ponad to środowisko alkaliczne działa 

katalitycznie na reakcję rozkładu środków utleniających. Jak już było 
wspomniane eumelanina występuje w dwóch forach chemicznych różniących 
się barwą ale co ważniejsze, podatnością na proces utleniania. Dlatego źle 

przeprowadzony proces rozjaśniania może spowodować niepożądane 
zażółcenie włosów, które jest efektem zniszczenia tylko eumelaniny(ciemna 

barwa) a pozostaniem feomelaniny, która nadaje włosom żółty kolor. Aby 
uzyskać najjaśniejsze odcienie włosów(platynowe) konieczne jest całkowite 
rozłożenie feomelaniny, co jest zadaniem bardzo trudnym i ryzykownym z 

uwagi na konieczny długi czas działania oksydantów na włosy. Może to 
powodować uszkodzenia struktury włosa, jego zmatowienie, wysuszenie i 

łamliwość. Aby uniknąć tego typu skutków ubocznych, do rozjaśniaczy 
stosowane są dodatki barwników bezpośrednich niebieskich i fioletowych, 
które maskują zażółcenie i pozwalają uzyskać bardzo jasne odcienie blond. 

  
Schematyczny proces rozjaśniania przedstawiony jest na rysunku poniżej. 
 

 

Bardzo proszę poczytać w podręczniku z technologii dział z rozjaśniania 

włosów. 



 


