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Temat: Metody stylizacji. 

      Stylizacja to szereg czynności mających na celu uzyskanie określonego 
efektu na włosach. Efekt dotyczy formy i koloru. Rozróżniamy dwa rodzaje 

stylizacji: nietrwałą i trwałą. Stylizacja nietrwała polega na nadaniu włosom 
określonego kształtu do pierwszego kontaktu z wodą oraz koloru – do 

pierwszego mycia włosów. Metody stylizacji ukazują różne sposoby na 
zmianę kształtu włosów (czy koloru). W przypadku metod uzyskiwania 
nietrwałych form fryzur (czesanie) rozróżniamy: 

 
- metoda na sucho przy zastosowaniu źródła ciepła, czyli przy użyciu 

aparatów służących jako źródło ciepła: lokówek, falownic, prostownic, 
karbownic oraz gorących wałków, 
- metoda na sucho bez zastosowania źródła ciepła w postaci aparatów oraz 

przyborów, wykonywana za pomocą czesania, tapirowania, zaplatania, 
zwijania i skręcania, 
- metoda na mokro za pomocą przyborów, jak wałki, klipsy, klamry oraz 

modelowania przy użyciu suszarki czy wyciskania fal, 
- metoda na sucho i mokro przy zastosowaniu produktów fryzjerskich do 

stylizacji (na włosy suche i mokre), bez użycia dodatkowych przyborów czy 
aparatów. 
 

 
Upiększanie fryzur i dodatki fryzjerskie 
 

Upiększanie fryzur polega na tworzeniu we włosach lub dodawaniu do 
włosów dodatkowych elementów ozdobnych. Przyczyną upiększania fryzur 

zawsze jest jakaś okazja. Fryzura bez upiększenia czy dodatków może być 
mniej lub bardziej formalna, fryzura upiększona staje się fryzurą 
dekoracyjną. Upiększanie fryzury powinno być dostosowane do 

osoby, charakteru uczesania i tego, w jakim miejscu fryzura będzie 
eksponowana. Fryzurę można upiększyć tworząc na gładkich powierzchniach 

włosów inne faktury, jak np. karbowanie, wyciskanie wzroków, fale, loki, 
rulony, skręty, sploty, warkocze, plecionki, 
pętle. 



 

Można też dopiąć coś do włosów albo zaaplikować na ich powierzchni kolor 
tymczasowy lub brokat. Uwaga! Nie należy zapominać o zasadach równowagi 

we fryzurze. A zatem na wielką okazję, jak ślub czy gala fryzurę można 
upiększyć ozdobnikami takimi jak: 
- pasma włosów w różnych kolorach, 

- treski, 
- warkoczyki, 
- grzebienie dekoracyjne, 

- szpilki do koków i spinki, 
- dekoracyjne gumki, 

- kwiaty sztuczne lub naturalne, pióra, 
- brylanciki, 
- siateczki i innego rodzaju dekoracje, które są często dziełem samych 

fryzjerów, 
- dodatkowe kolory aplikowane w spray’u np. brokaty. 

Wyroby z włosów 

W projektowaniu fryzur stosuje się również wyroby z włosów. Mogą być 
wykorzystywane z różnych powodów: dekoracyjnych, uzupełniania, 

zdrowotnych. 
 
Peruki powinny być dostosowana do stylu noszących je osób, do mody oraz 

indywidualnych potrzeb klientów. Peruki można podzielić na: 
- użytkowe – do noszenia na co dzień, dostosowane do klienta, 

- sceniczne – na potrzeby scenografii, dostosowane do czasów i epoki, 
- pokazowe – na pokazy mody, dostosowane do prezentowanego stylu, 
- okazjonalne – na specjalne okazje, dostosowane do potrzeb np. zmiany 

koloru czy 



długości. Ze względu na materiał peruki dzieli się na naturalne i sztuczne: 

 
Peruki naturalne noszone na co dzień, w filmie, teatrze czy przy różnych 

okazjach wykonane są z włosów naturalnych, ręcznie, na indywidualne 
zamówienie. Są precyzyjne. Peruki są lekkie i przewiewne, dopasowane do 
kształtu głowy i indywidualnego stylu klienta. 

 
Peruki sztuczne głównie okazjonalne, filmowe i sceniczne, wykonane z 
włosów syntetycznych. Robione maszynowo, mają określone rozmiary. Często 

służą do jednorazowej zmiany wyglądu albo sprawdzenia innego koloru bądź 
formy fryzury. Współczesne włókna do wyrobu sztucznych peruk bardzo 

przypominają włosy naturalne. Peruki z włosów naturalnych myje się, 
stylizuje, modeluje na wiele sposobów. Można je również farbować. 
 

Tupety stosowane są w przypadku przerzedzonych włosów lub tam, gdzie 
występuje częściowy brak włosów (menopauza, urazy, choroby). Tupety 

dobiera się do koloru, struktury włosów i stylu danej osoby. Dobrze zrobiony 
i przymocowany tupet jest nie do rozpoznania. Tupety należy codziennie 
zdejmować, żeby przewietrzyć skórę głowy. 

 
Tresy służą do stylizowania fryzur. To gotowe fragmenty włosów („końskie 
ogony”), które wpina się we fryzurę i modeluje całe elementy. Służą do 

wykonywania fryzur okazjonalnych, jak np. fryzury wieczorowe, ślubne, 
pokazowe, filmowe. 

 
Dopinki to cienkie pasemka włosów dopinane do włosów klienta. Służą jako 
element dekoracyjny. Występują w formie kolorowych pasemek, 

warkoczyków czy dreadów. 
 

Programy komputerowe do doboru i projektowania fryzur 
We fryzjerstwie programy komputerowe stosuje się głównie w celu 
zapoznania klienta z jego nowym wizerunkiem, w przypadku całkowitej 

zmiany koloru, długości włosów czy formy fryzury. Do programu wprowadza 
się zdjęcie danej osoby i przy pomocy ustawienia zaprogramowanych 
wcześniej parametrów, jak: formy fryzur, tekstury włosów, długości 

włosów, kolory włosów, odcienie włosów – a wszystko w setkach wersji. Jako 
dodatkowe parametry wprowadzono również do tego typu programów 

możliwość ustalenia różnych wersji makijażu. Rzeczywiście dzięki takim 
pomocom łatwiej wytłumaczyć klientowi, jak będzie wyglądał po zabiegu. 
Należy jednak pamiętać, że programy nie oddają charakteru 

włosów, nie pokazują, jak włosy będą układać się w nowej fryzurze. Program 
nie oddaje rzeczywistego wyglądu uczesania, ponieważ jego obrazy nie są 
trójwymiarowe. Nie oddaje przestrzeni, objętości fryzury i tekstury włosów. 

Programy komputerowe pomagają określić kierunek usługi, przypominają 
nieco rozszerzoną kartę kolorystyczną. To doskonała pomoc dla fryzjera. Od 

razu widać jaki kolor czy forma pasuje, a jaka nie. http://hairstyles.virtual–
hairstyles.com/, to strona ukazująca cały proces wyboru 



odpowiedniego modela, tworzenia stylu, projektu fryzury, zarówno u 

mężczyzn, jak i u kobiet. Konsekwentnie prowadzi przez kolejne stadia 
powstawania potencjalnej fryzury. 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, i jesteś gotowy do sprawdzianu. 
 

1. Czego dotyczy projekt wizerunku danej osoby? 
2. Na czym polega harmonia w kolorze? 
3. Czy fryzura powinna być wkomponowana w sylwetkę? 

4. Co decyduje o ostatecznym wyglądzie fryzury? 
5. Jaka fryzura pasuje do twarzy prostokątnej? 

6. Jaką fryzurę należy dobrać do profilu wklęsłego? 
7. Jakie fryzury nie pasują do odstających uszu? 
8. Jakie występują metody stylizacji? 

9. Jakie czynności można wykonać w celu upiększenia fryzury? 
10. Jakie rzeczy wykorzystuje się w dekorowaniu fryzury? 

11. Jakie znasz wyroby z włosów? 
12. Do czego w projektowaniu fryzury wykorzystuje się program 

komputerowy? 

Za tydzień będzie test 22 maja. Będziecie mieć dwa dni na odpowiedz i 

przesłanie na e-meila. Wszystko wam napiszę. 


