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Temat: Kąpiel rozjaśniająca.   

Temat: Ćwiczenia z rozjaśniania włosów.  (trzy godz.) 

Specyficznym zabiegiem odbarwiania włosów jest tzw. kąpiel rozjaśniająca. 

Wskazaniem do wykonania zabiegu jest: 
- pojaśnianie włosów o 1–2 tony, 

- odbarwienie włosów o 1–2 tony w celu przygotowania ich do dalszej 
koloryzacji, 
- odbarwienie o 1–2 tony w celu korekty koloru (kolor docelowy jest 

ciemniejszy od planowanego). Przed zabiegiem przygotowuje się mieszankę: 
1 miarka rozjaśniacza + 30 ml 6% emulsji utleniającej + 30 ml wody + 1 
porcja szamponu + 15 ml odżywki. Mieszaninę dokładnie wymieszać, 
rozprowadzić na włosach i pozostawić do Wyposażenie stanowiska pracy: 

karta ćwiczenia, 

paleta kolorystyczna, 

opis (producenta) sporządzania emulsji farbującej, 

literatura z rozdziału 6. 

momentu zneutralizowania żółtego odcienia włosów. Następnie spłukać           

i umyć włosy. 
 
Czas i kontrola odbarwiania włosów 

Całkowity czas działania emulsji odbarwiającej na włosy wynosi 50 minut. 
Stopień odbarwienia włosów sprawdza się po 15 minutach od momentu 

aplikacji mieszanki na włosy. Zasadą jest pozostawienie preparatu na 
włosach do momentu uzyskania żądanego odbarwienia włosów. Należy 
pamiętać, że niepotrzebne przedłużanie czasu działania 

utleniacza na włosy powoduje ich zażółcanie. W konsekwencji konieczne jest 
wykonanie korekty koloru. 
 

Wypłukanie mieszanki odbarwiającej z włosów 
Gdy włosy uzyskają żądany stopień odbarwienia, mieszankę należy 

dokładnie spłukać nie masując włosów i skóry głowy. Czynność kończy się w 
momencie całkowitego usunięcia emulsji odbarwiającej. 
 

Uporządkowanie stanowiska pracy po rozjaśnianiu/dekoloryzacji 
Zanim fryzjer przejdzie do wykonywania kolejnych etapów świadczenia usługi 

powinienresztki preparatu przelać do specjalnego pojemnika na odpady 
chemiczne (oddawanego do utylizacji), umyć miseczkę i pędzelek. 
 

Mycie włosów 
Do mycia stosuje się szampon po zabiegach chemicznych.  
 

Korekta koloru 
Wskazaniem do wykonania zabiegu jest: 

- zlikwidowanie zażółconego odcienia włosów, 
- nadanie włosom określonego refleksu. 



Tonowanie kolorem komplementarnym 

Tonowanie wykonuje się, gdy kolor docelowy ma odpowiedni poziom 
kolorystyczny, ale niewłaściwy odcień. 

Kolory, które są położone w kole barw naprzeciw siebie po wymieszaniu 
wzajemnie się neutralizują. W ten sposób niepożądany odcień można osłabić 
lub zmatowić, np. kolor żółty osłabia kolor fioletowy. Preparat tonujący 

pozostawia się na włosach do momentu zneatralizaowania niepożądanego 
odcienia włosów. Do tonowania używa się odcienia korygującego na tym 
samym lub jaśniejszym poziomie kolorystycznym. Następnie dokładnie 

spłukać i umyć włosy. 

Neutralizacja odczynu włosów 

Zasadowy odczyn włosów spowodowany działaniem emulsji odbarwiającej 
należy zneutralizować. Czynność polega na rozprowadzeniu na włosach 
odżywki o lekko kwaśnym odczynie. Preparat działa ściągająco na łuski 

włosowe. Dodatkowo ułatwia rozczesywanie, poprawia wygląd i połysk 
włosów. 
 

Przeciwwskazania do wykonania rozjaśniania/dekoloryzacji włosów 
1. Znaczne uszkodzenia włosów. 

2. Przejaśnienie włosów podczas wykonywania wcześniejszych zabiegów. 
3. Włosy koloryzowane farbami roślinnymi. 
4. Rany na skórze głowy. 

5. Uczulenia/alergia na składniki rozjaśniacza. 

 

Ćwiczenia z rozjaśniania włosów. 

 

Ćwiczenie 1 
Do salonu fryzjerskiego zgłosiła się klientka na zabieg rozjaśniania włosów. 

Kolor wyjściowy jej włosów to blond. Klientka życzy sobie pasemek w 
wierzchniej części porostu w odcieniu bardzo jasny blond (poziom 8). 

Sporządź plan pracy obejmujący wykonanie rozjaśniania włosów zgodnie z 
życzeniem klientka. 
 

Plan pracy 
 

I. Operacje przygotowawcze 
Kolor 
wyjściowy:......................................................................................................

.. 
Kolor 
docelowy:.......................................................................................................

................... 
Receptura:.....................................................................................................

..................................................................................................................... 



Technika 

pracy:............................................................................................................
.............. 

Wykaz czynności etapu przygotowawczego zabiegu 

II. Wykonanie 
Wykaz czynności niezbędnych do wykonania zabiegu 

......................................................................................................................
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III. Operacje końcowe 

Wykaz czynności etapu końcowego zabiegu 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 
 
 

 
 

 
 
 



Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z opisem rozjaśniania włosów  

2) zapoznać się z treścią zadania i planem pracy, 
3) ustalić czynności technologiczne wykonania zabiegu rozjaśniania 
pasemek, 

4) sporządzić plan pracy, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

- karta ćwiczenia, 
- paleta kolorystyczna, 

- opis (producenta) sporządzania emulsji rozjaśniających, 
 
 

Ćwiczenie 2 
Do salonu fryzjerskiego zgłosiła się klientka na zabieg rozjaśniania włosów. 

Wyjściowy kolor jej włosów to: odrost: blond, długość i końce: średni blond. 
Życzeniem klientki jest ufarbowanie włosów na kolor jasny blond popielaty. 
Sporządź plan pracy obejmujący operacje przygotowawcze do wykonania 

farbowania rozjaśniającego zgodnie z życzeniem klientka. 
 
Plan pracy 

 
I. Operacje przygotowawcze 

Kolor wyjściowy: 
......................................................................................................................
.................................................................................................................... 

Kolor docelowy: 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Receptura: 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
Technika pracy: 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...............................,……………………………………………………………………… 

. 
Wykaz czynności etapu przygotowawczego zabiegu 
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......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

......................................................................................................................
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Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem farbowania rozjaśniającego włosów  
2) zapoznać się z treścią zadania i planem pracy, 
3) ustalić czynności technologiczne etapu przygotowawczego przed 

wykonaniem farbowania 
rozjaśniającego, 

4) sporządzić plan pracy, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.:) 
 

 
 

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać na e-mejla do 11maja. 
 


