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Temat: Przebieg technologiczny rozjaśniania i odbarwiania włosów. 

Przebieg technologiczny różnych zabiegów rozjaśniania włosów. Najnowsze trendy 

we fryzjerstwie. ( trzy godziny lekcyjne) 

 

Przebieg technologiczny rozjaśniania/dekoloryzacji utleniającej włosów 

obejmuje trzy etapy: 
1) operacje przygotowawcze 
- diagnoza stanu włosów – określenie stanu włosów i stopnia rozjaśnienia, 

przygotowanie receptury emulsji rozjaśniającej, dobór techniki pracy, 
- wykluczenie przeciwwskazań do wykonania zabiegu, 
- przygotowanie klienta do zabiegu – zabezpieczenie odzieży i przygotowanie 

włosów, 
- przygotowanie stanowiska pracy – zgromadzenie w pobliżu miejsca pracy 

sprzętu fryzjerskiego i preparatów potrzebnych do wykonania usługi. 
 
2) wykonanie rozjaśniania: 

- przygotowanie emulsji rozjaśniającej 
- założenie rękawiczek ochronnych, 

- aplikacja rozjaśniacza na włosy, 
- kontrola rozjaśniania, 
- wypłukanie rozjaśniacza z włosów. 

 
3) operacje końcowe 
- mycie włosów po rozjaśnianiu, 

- tonowanie żółtego odcienia włosów w razie potrzeby), 
- neutralizacja zasadowego odczynu włosów, 

- wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego. 

Diagnoza stanu włosów klienta 
Oceny dokonuje się na podstawie badania organoleptycznego włosów i skóry 

głowy oraz rozmowy z klientem. Wynikiem przeprowadzonego badania jest 
karta diagnozy. 
 

( Proszę wypełnić kartę diagnostyczną.) 
 

KARTA DIAGNOZY – ROZJAŚNIANIE/DEKOLORYZACJA 
 
Życzenie klienta 
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Techniki pracy: 
 



 

Opracowanie receptury emulsji odbarwiającej kolor włosów 
Zasady opracowywania receptur emulsji rozjaśniające/dekoloryzującej 

przedstawiono w poniższych tabeli: 

 

Stężenie emulsji utleniającej zależy od stopnia odbarwienia włosów. 

Przygotowanie stanowiska pracy 
Zabieg wykonuje się na dwóch stanowiskach: 

1) konsola fryzjerska + pomocnik, na których należy zgromadzić: 
- narzędzia fryzjerskie: grzebienie: do rozczesywania włosów, szpikulec 

wykonany z tworzywa sztucznego, 
- przybory: miseczki, pędzelki do nakładania emulsji rozjaśniającej, klamry, 
rynienka, folia do oddzielania separacji, waga fryzjerska, cylinder miarowy, 

- bielizna zabiegowa: ręczniki frotte, ręczniki papierowe, peleryna foliowa, – 
rękawiczki lateksowe lub foliowe, 

- preparaty fryzjerskie: rozjaśniacz, dekoloryzator, emulsje utleniające o 
stężeniu 6%, 9% i 12% (w wyjątkowych sytuacjach), preparaty do korekty 
koloru. Poza wymienionym sprzętem i preparatami na stanowisku pracy 

powinna znaleźć się karta diagnozy i paleta koloru. 
 
2) myjnia fryzjerska, na której należy zgromadzić: 

- narzędzia fryzjerskie: grzebień do rozczesywania włosów na mokro, 
- bielizna zabiegowa: rękawiczki foliowe, ręcznik frotte lub ręczniki 

papierowe, 
- preparaty: szampon, odżywka do włosów po odbarwianiu. 

 



Przygotowanie klienta i włosów do zabiegu 

Przed przystąpieniem do rozjaśniania/dekoloryzacji włosów należy 
zabezpieczyć odzież klienta i przygotować włosy. Odzież klienta zabezpiecza 

się przez okrycie ramion ręcznikiem frotte, założenie peleryny foliowej i 
ręczników papierowych wokół szyi klienta. Przygotowanie włosów polega na 
ich dokładnym rozczesaniu oraz zabezpieczeniu skóry wokół konturów 

porostu tłustym kremem lub wazeliną. Gdy włosy na długości i końcach 
mają zróżnicowaną strukturę, konieczne jest zastosowanie preparatu, który 
ją wyrówna. Dzięki niemu uzyskuje się jednolity stopień odbarwienia na całej 

długości włosów. 
 

Sporządzenie emulsji odbarwiającej 
Należy przygotować składniki emulsji odbarwiającej (zgodnie z przygotowaną 
wcześniej recepturą). Do rozjaśniacza dodaje się stopniowo emulsję 

utleniającą i dokładnie miesza do uzyskania jednolitej masy o konsystencji 
przystosowanej do wybranej techniki pracy. dekoloryzator ilości 

przygotowywanego preparatu decyduje długość i chłonność włosów, 
gęstość porostu i rodzaj zabiegu. Przygotowując dekoloryzator redukcyjny 
należy ściśle przestrzegać wskazań producenta. 

 
Aplikacja mieszanki na włosy 
Ogólne zasady aplikacji emulsji odbarwiającej na włosy przedstawiono w 

poniższej tabeli: 
 

 

Szczegółowy sposób nakładania emulsji zależy od rodzaju zabiegu i techniki 
jego wykonywania. 

 
Dobór techniki wykonania zabiegu 
Dobór techniki pracy zależy od życzenia klienta – planowanego efektu 

odbarwienia włosów. 
 

Rozjaśnianie całego porostu 
Zabieg jest wykonywany rzadko, ponieważ powoduje znaczne i nieodwracalne 
uszkodzenie włosów. 

 
Technika rozjaśniania całego porostu 

1. Podzielić porost (poniższe rysunki) 



 

2. Nanieść preparat rozjaśniający na włosy nad karkiem, w kierunku 

wierzchołka głowy, następnie na bokach i części ciemieniowej głowy. Podczas 
aplikacji rozjaśniacza na włosy należy pamiętać, że nie wolno go nakładać 

bezpośrednio na skórę głowy. 
 
Rozjaśnianie odrostów 

Rozjaśniacz nakłada się tylko na odrośnięte, naturalne partie włosów. 
Rozprowadzenie emulsji rozjaśniającej na odbarwione uprzednio włosy grozi 

ich przejaśnieniem i uszkodzeniem. 

 
 

Rozjaśnianie pasemek i balejaż 

Rozjaśnianie pasemek i balejaż to zabiegi polegające na odbarwieniu części 
porostu. Pasemka można wykonywać na całym poroście lub jego części. 
Balejaż to rozjaśnianie pasemek na całym poroście tak, aby uzyskana 

różnica kolorystyczna była łagodna i prawie niezauważalna. Do 
podstawowych technik rozjaśniania pasemek (balejaż) należą: 

- odbarwianie pasm na folii/papierkach, 
- odbarwianie pasm na czepku foliowym, 
- balejaż piórkowy. 

 



Technika rozjaśniania pasm/balejaż na folii lub na papierkach 

1. Podzielić porost na 4 sekcje: 
- od karku do czoła, 

- od ucha przez szczyt głowy do ucha. 
Włosy w każdej sekcji przypiąć klamrami. 
2. Pracę rozpoczyna się od włosów nad karkiem, przechodząc stopniowo w 

kierunku szczytu głowy, następnie boki i wierzchnia cześć porostu. 
Wyznaczyć separacje poziomą o szerokości 1 cm, przeszydełkować pasmo, 
pod górną warstwę podłożyć folię i nałożysz rozjaśniacz. Następnie lekko 

zamknąć, przejść do kolejnej warstwy. Zabieg jest czaso– i pracochłonny. 
Podczas nakładania preparatu na kolejne warstwy należy kontrolować 

przebieg rozjaśniania włosów nad karkiem. 
 
Technika rozjaśniania pasemek na czepku foliowym 

Technika stosowana do rozjaśniania pasemek na włosach krótkich o 
jednolitym zabarwieniu. 

1. Dokładnie rozczesać włosy i ułożyć zgodnie planowanym uczesaniem. 
2. Założyć na głowę czepek. 
3. Wyciągnąć, przez otworki symetrycznie rozmieszczone w czepku, pasma 

włosów. 
4. Na wyseparowne pasma włosów nanieść rozjaśniacz. 
 

Technika wykonania balejażu piórkowego 
Stosowana do wykonywania pasemek na krótkich włosach w celu 

wyeksponowania końcówek włosów. 
1. Włosy mocno stapirować i spryskać lakierem. 
2. Nanieść rozjaśniacz na końcówki włosów. 

 

Techniki kreatywne odbarwiania włosów 

 
 



 

 

 
 


