
  
TEMAT: Rozwój polskiego słownictwa fryzjerskiego. 

                                           Germanizmy

barwa <śr.-w.-niem. varwe ‘farba, kolor’> atrybut materii fizycznej interpretowa
ny wzrokowo, ulegający zmianie w relacji z oświetleniem. We fryzjerstwie główny 
porządek barw składa się z barw podstawowych i pochodnych;
 
cystyna <od ‘cysta’; niem. Zyste, ang. cyst, z gr. kỷstis ‘pęcherz’> aminokwas 
powstający z cysteiny, wchodzi w skład keratyny, która jest podstawowym budul
cem włosa; 

dezynfekcja <dez- + infekcja; niem. Infektion, fr., ang. infection ‘zakażenie’, 
z p.-łac. infectio w innym zn.> odkażanie, szereg czynności mających na celu 
niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych występujących na różnych obszarach 
przez radykalną ingerencję w strukturę tych mikroorganizmów, aby nie dopuścić 
do ich rozprzestrzeniania się; 
dysza <niem.> nasadka suszarki kierująca strumień powietrza;

emulgacja <od ‘emulgować’; niem. emulgierern, od łac. e-mulgeo ‘doję’> 
proces łączenia preparatów do koloryzacji włosów z wodą;

fala <od niem. fallen ‘spadać’> skręt pasma lub całości włosów naturalnie lub 
sztucznie ukształtowany, budzący skojarzenie z falą morską; 

farba Farbe>mieszanka barwników i pigmentów, które współtworzą 
barwny preparat używany do farbowania włosów;

fartuch fryzjerski <niem. Vortuch> zewnętrzne okrycie osłonowe zakładane 
przez fryzjera podczas wykonywania zabiegu koloryzacji włosów w celu ochrony 
odzieży przed zabrudzeniem lub zniszczeniem;

figówka <od ‘figa’; śr.-w.-niem. vἱge> zapalenie skóry twarzy, głównie pod
bródka. Zakażenie następuje w wyniku użycia źle zdezynfekowanej brzytwy;

folia do koloryzacji <niem. Folie, z wł. foglia> warstwa plastikowa lub alu
miniowa stosowana do oddzielania pasm włosów rozjaśnianych lub barwionych 
farbą; 
guma włóknista <daw. niem. Gumme, ze st.-fr. goumme> produkt do stylizacji 
włosów mający strukturę przypominającą włókna;

karbownica <od ‘karb’, śr.-w.-niem. kerb ‘nacięcie’> urządzenie elektroniczne, 
służące do karbowania włosów w celu nadania im objętości oraz kształtu kancia
stych fal;



klamra, klamerka <śr.-w.-niem. klamere> niewielka plastikowa zapinka uży
wana do spinania włosów oraz chwytania termoloków i wałków ; 

koloryzacja <od ‘koloryzować’ niem. kolorisieren, od fr. coloris ‘koloryt’> 
proces farbowania włosów wykonywany za pomocą nieutleniających lub oksyda
cyjnych farb do włosów;

lakier <od ‘lakierować’, niem. lackieren> kosmetyk do stylizacji i utrwalania 
fryzury, stosowany na włosy suche i wilgotne. Lakier obdarza uczesanie dużą 
trwałością, dodaje jej objętości, włosy zyskują dzięki niemu połysk;
 
lok <niem. Locke> pasmo włosów uprzednio skręconych sztucznie za pomocą 
lokówki lub pukiel naturalnie wijących się włosów;
 
maszynka <od ‘maszyna’, niem. Maschine> elektryczne urządzenie służące do strzyżenia, 
wygalania, cieniowania i cięcia konturów zarostu; 

pędzel <niem. Pinsel z łac. peniculus> narzędzie do koloryzacji włosów, 
zbudowane z trzonu i pęku włosia, przeznaczone do nakładania farby na włosy; 

punktowanie <od ‘punkt’, za niem. punktieren> technika strzyżenia włosów 
polegająca na punktowym wycinaniu włosów, efektem takiego cięcia jest redukcja 
gęstości włosów i nadanie lekkości fryzurze;

szampon <niem. Shampoon, z ang. shampoo> płynny środek do mycia włosów. 
Wyróżnia się szampony do włosów normalnych, przetłuszczających się, suchych, 
zniszczonych i szampony przeciwłupieżowe; 

tapirowanie <od ‘tapirować’, z niem. toupieren, od ang. toupee ‘kosmyk wło
sów przyprawiony w miejscu łysiejącym’> stroszenie włosów przy nasadzie skóry 
głowy w celu nadania fryzurze objętości.

                                                       Galicyzmy
Wyrazy   zapożyczone z języka francuskiego

amoniak <fr. ammoniaque, wg łac. hammoniacum w innym zn.> sprzężenie 
wodoru z azotem, przezroczysty gaz o intensywnym zapachu, dobrze rozpuszczal
ny w wodzie, stosowany do wyrobu nawozów sztucznych oraz w chłodnictwie, 
we fryzjerstwie używany jako składnik farb oksydacyjnych; 

balejaż <fr. balayage> technika koloryzacji włosów bazująca na piętrowym 
nakładaniu substancji barwiącej, umożliwiająca pozyskanie kosmyków w zróżni
cowanych tonacjach tego samego koloru; urozmaicenie jednolitej barwy włosów 
dwoma lub trzema kolorami korelującymi z bazowym odcieniem włosów; 

blond <fr.> kolor włosów: jasny, płowy, żółtawy; 



brąz <daw. bronz, z fr. bronze, wł. bronzo> kolor włosów: ciemny, jasny, średni; 

kok <fr. coque (de cheveux)> rodzaj kobiecego uczesania długich włosów, 
które upina się z tyłu głowy; 

kontur <fr. contour> potencjalna linia ograniczająca fryzurę w płaszczyźnie. 
Rozróżnia się kontur wewnętrzny i zewnętrzny. Kontur wewnętrzny tworzy linia 
krańcowa pomiędzy fryzurą a linią czoła i policzków. Kontur zewnętrzny określa 
wierzchni kształt uczesania;
 
lustro <fr. lustre> płyta szkła oklejonego na spodniej powierzchni powłoką 
srebra lub aluminium, posiadająca właściwość odbijania umieszczonych przed nią 
rzeczy lub osób, używana, w salonie fryzjerskim do kontroli wykonywanej usługi 
przez fryzjera i klienta; 

maska, maseczka <fr. masque> preparat kosmetyczny stosowany do pielęgna
cji uszkodzonych włosów, zamyka łuski włosów, wygładza je i nadaje im połysk, 
neutralizuje odczyn zasadowy; 
ondulacja trwała <fr. ondulation, od onduler> zmiana struktury włosów przez 
zastosowanie środków chemicznych i fizycznych w celu ich skręcenia, sfalowania; 

paleta kolorów <fr. palette, ‘łopatka’> karta kolorów z pasmami syntetycznych 
włosów zafarbowanych różnymi odcieniami farb, niezbędna w doborze kolory
stycznym przed zabiegiem farbowania włosów; 

papiloty <fr. papillote, od papilot ‘motyl’ z łac. papilio> rulony wykonane 
z syntetycznego materiału, odporne na działanie substancji chemicznych, stoso
wane do zakręcania loków;

paź <fr. page> geometryczna, kobieca fryzura z prosto ściętą grzywką, pod
kreśla owal twarzy i koncentruje uwagę na oczach; 

peleryna fryzjerska <fr. pèlerine, od pelerin ‘pielgrzym’> szerokie okrycie 
wierzchnie, wykonane z nieprzemakalnego materiału, chroniące odzież klienta 
podczas strzyżenia lub zabiegów chemicznych wykonywanych na włosach; 

peruka <fr. perrugue, z daw. wł. perruca ‘fryzura’> włosy sztuczne lub na
turalne przyczepione do specjalnej siatki, właściwie wymodelowane, imitujące 
naturalne uczesanie, nakładane na własne włosy;
 
pikowanie <od ‘pikować’, fr. piquer ‘kłuć’> technika strzyżenia stosowana 
do cieniowania włosów, przerzedzanie włosów, w celu nadania lekkości fryzurze;
 
refleks <fr. réflexe, z p.-łac. reflexus ‘ruch powrotny (morza, słońca itp.)> 
technika koloryzacji włosów polegająca na rozjaśnieniu lub zafarbowaniu ich 
wybranych partii; 

treska <fr. tresse> sztuczne lub naturalne włosy uformowane w kok, warkocz, 



loki, doczepiane w celu powiększenia fryzury; 

żel <fr. gelée ‘galareta’> kosmetyk do stylizacji włosów o galaretowatej, trans
parentnej konsystencji, usztywnia i nabłyszcza fryzurę.

W polskim słownictwie fryzjerskim także występują liczne anglicyzmy, np.: 

afro <ang.> rodzaj fryzury ułożonej z bardzo mocno skręconych włosów, 
rozłożyście nastroszonych, wyjątkowo rozpowszechniona wśród Murzynów;
 
dredy, dreadloki <z ang. dreadlocks> rodzaj uczesania, które powstaje w wy
niku sfilcowania wiązek włosów na głowie; 

dyfuzor <ang. diffuser, od diffuse ‘dyfundować’> nasadka suszarki, stosowana 
do zmniejszenia siły strumienia powietrza kierowanego na włosy; 

gradacja <ang., fr. gradation, z łac. gradatio ‘wznoszenie się stopniowe, krok 
po kroku’> stopniowanie włosów za pomocą odpowiednio dobranej techniki strzy- 
żenia; 

klips <ang. clip ‘zacisk, skrzypce, klamra, broszka> uchwyt, zacisk wykonany 
z tworzywa syntetycznego lub metalu stosowany do separacji włosów i spinania 
ich; 

bob <ang.> klasyczna kobieca fryzura, posiadająca kształt boba z zachowaniem 
dłuższych włosów z tyłu i po bokach głowy; 

tekstura włosów <ang., fr. texture, z łac. textura ‘tkanina’> kształt i forma 
uczesania, wizualna jakość włosów, powierzchnia fryzury, którą można wyczuć 
dotykiem; 

toner <ang.> produkt do koloryzacji włosów pozwalający na zmianę ich odcie
nia, stosowany do zniwelowania niepożądanego efektu farbowania, uszlachetniacz 
koloru; 

tonik <ang. tonic> płynny produkt do pielęgnacji włosów; 

trymer <ang. trimmer> mała maszynka do precyzyjnego strzyżenia w okoli
cach twarzy i przycinania konturu zarostu.

                                                        Latynizmy 

Niektóre latynizmy funkcjonują do dziś w leksyce fryzjerskiej: 
ampułka <łac. ampulla> mała fiolka ze szkła lub syntetycznego materiału, 
hermetycznie zamknięta, mieszcząca pojedynczą dozę substancji pielęgnującej 
włosy i skórę głowy; 



henna <n.-łac., z ar. hinnά> naturalny barwnik roślinny stosowany we fry
zjerstwie do farbowania włosów na kolor kasztanowy, pozyskiwany z lawsonii 
(Lawsonia inermis); 

olejek <od ‘olej’, łac. oleum> lekko tłusty preparat do pielęgnacji włosów, 
stosowany w celu nawilżenia włosów, poprawienia elastyczności i nadania połysku; 

sekcja <łac. sectio ‘rozcięcie’> podział włosów na partie niezbędny do wy
konania strzyżenia, wynika z wprowadzenia linii kapelusza. Wyróżnia się sekcję 
wewnętrzną położoną powyżej linii kapelusza i sekcję zewnętrzną usytuowaną 
poniżej tej linii; 

separowanie <łac. separo ‘odłączam’> zasada tworzenia fryzury, powtarzanie 
takich samych elementów uczesania. Poprzez separowanie fryzura jest precyzyjna 
i zyskuje równowagę; 

serum <łac. dosł. ‘serwatka’> kosmetyk do pielęgnacji włosów zawierający 
duże stężenie związków aktywnych, przez co jego działanie jest szybkie i sku
teczne. 
                                           Bohemizmy 
 
czarny <czes. czernỷ> najciemniejszy kolor w palecie barw fryzjerskich, 
właściwy węglowi i sadzy, kolor kontrastowy do białego;

grzebień <czes. hrzeben> narzędzie wykonane z twardego tworzywa, z zębami 
o różnej długości i szerokości, przeznaczone do czesania oraz modelowania włosów; 

jedwab <czes.> płynny kosmetyk do stylizacji i pielęgnacji włosów, zwiera 
ekstrakt z włókien kokonu jedwabnika, stosowany w celu nabłyszczenia i nawil- 
żenia włosów. 
                                            Italianizmy 

pasta <wł. z gr.> produkt do nietrwałej zmiany kształtu fryzury o półstałej, 
mazistej konsystencji; 
pomarańczowy <od ‘pomarańcza’, daw. wł. pomarancia, z hiszp. naranja, 
‘pomarańcza’> barwa chromatyczna stosowana w tworzeniu kolorów, mająca barwę 
żółtopomarańczową.



Temat: Przykłady preparatów do chemicznego ondulowania.

Bogactwo środków stosowanych  w chemii fryzjerskiej i ich różnorodne zastosowanie 
wymaga od profesjonalisty zapoznania się z różnicami poszczególnych receptur i ich 
wykorzystywania.

Goldwell opracował zestawy prearatów:do chemicznej zwiększającej objętość włosów
– ondulacji chemicznej zwiększającej objętość włosów-

jest wykonywana na włosach krótkich i półdługich. Efekt utrzymuje się do 6-8 
tygodni.

– neutalnej trwałej ondulacji- delikatnie przekształca strukturę włosów i zapewnia 
naturalnie piękne oraz sprężyste loki. Włosy są chronione przez pielęgnujące  lipidy.

– alkalicznej trwałej ondulacji- preparaty zostały wzbogacone o system 
PPS,umożliwiający uzyskanie równomiernego odkształcenia na całej długości 
włosów.

– trwałej kolorowej- umożliwia ondulację chemiczną i koloryzację podczas jednego 
zabiegu.

  

Praca domowa
Co to jest ondulacja chemiczna?.


