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Temat: Białka we fryzjerstwie. ( dwie godziny) 

Białko 

                           Białko, inaczej proteiny, to związek organiczny zaliczany 
do biopolimerów. Składa się z wielu aminokwasów i pełni funkcję budulcową 

w ciele, kształtując tkankę łączną, mięśnie, kości, włosy, zęby i paznokcie. 

Proteiny są tworzone w efekcie syntezy, są niezbędne do zaistnienia procesów 
biochemicznych, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. 

Białko w 20% tworzy masę człowieka, jest jednocześnie jednym z trzech 

najważniejszych makroskładników w diecie. Bardzo istotne jest 
przyjmowanie odpowiedniej ilości protein w codziennej diecie, ponieważ ich 

niedobór może prowadzić do pogorszenia stanu narządów. 

Proteiny biorą też udział w przemianie materii, przekazywaniu impulsów 
nerwowych i tworzeniu hormonów. Można przyjąć, że białko to energia i siła 
dla organizmu, bez której niemożliwe jest normalne funkcjonowanie. 

Ten związek organiczny jest szczególnie istotny dla sportowców, ponieważ ma 

wpływ na budowę masy i siły mięśniowej. Z tego względu na rynku nie 
brakuje odżywek proteinowych, które ułatwiają odpowiednie zbilansowanie 

diety. 

Organizm na bieżąco wykorzystuje białko i nie gromadzi jego zapasów na 

inny czas. Nadmiar protein jest zwyczajnie wydalany, więc każdego dnia 

musimy dbać o spożycie odpowiedniej ilości makroelementów. 

Związek jest też obecny w płynach ustrojowych, we krwi lub mleku matki. 
Ma wpływ na regulowanie gospodarki kwasowo-zasadowej, a także umożliwia 
pozbycie się toksyn z organizmu. 

Białko uczestniczy w syntezie enzymów trawiennych i tkankowych, a także 

sprzyja gojeniu się ran. Jedną z najważniejszych funkcji jest budowanie 
masy mięśniowej i regeneracja komórek mięśniowej. 

Bez protein niemożliwe jest kształtowanie muskulatury i wzmacnianie siły. 
Aminokwasy z protein trafiają do krwi, następnie do wątroby, skąd organizm 

kieruje je w odpowiednie miejsca, na przykład do uszkodzonych włókien 
mięśniowych. 

Białko pochodzenia roślinnego 

Białko jest obecne w produktach roślinnych, ale cechuje go niższa jakość. 
Zawiera mniejszą ilość aminokwasów niż związek obecny w jajach czy mięsie. 

https://portal.abczdrowie.pl/hormony
https://portal.abczdrowie.pl/bilansowanie-zdrowej-diety
https://portal.abczdrowie.pl/bilansowanie-zdrowej-diety


Proteiny pochodzenia roślinnego są jednak dobrym uzupełnieniem bardziej 

wartościowych źródeł. Ponadto, istnieją rośliny zawierają pełnowartościowe 
białko, na przykład komosa ryżowa i amarantus. 

To dobra wiadomość dla osób na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej. W 

takiej sytuacji warto na stałe wprowadzić do diety wymienione produkty i z 
nich czerpać pełnowartościowe białko. 

Proteiny w owocach występują w śladowych ilościach i zawierają niewielką 
ilość aminokwasów egzogennych. Są jednak przede wszystkim dobrym 

źródłem energii, które w krótkim czasie umożliwia zwiększenie energii. 

Białko pochodzenia zwierzęcego 

Najlepszej jakości białko znajduje się w mięsie i nabiale, na tym warto oprzeć 
swoją dietę. Wysoką zawartość protein ma między innymi kurczak, indyk, 
stek wołowy, ryby czy jajka. 

Białko pochodzenia zwierzęcego jest doskonałe dla osób uprawiających 

intensywny sport, umożliwia budowanie mięśni, a także ich regenerację po 
treningu. 

Protein z mięsa, ryb i jaj nie można niczym zastąpić pod względem 

zawartości aminokwasów i przyswajalności. Niestety z tego powodu weganie i 
wegetarianie mają utrudnione zadanie, jeśli chodzi o kształtowanie 
muskulatury. 

Świetnym źródłem białka jest twaróg i ser żółtym. W dobrze zbilansowanej 

diecie powinno znajdować się zarówno białko pochodzenia roślinnego, jak i 
zwierzęcego. 

Białka to podstawowy budulec naszego organizmu. Budują mięśnie, krew, 

włosy, skórę, chrząstki. Współtworzą wszystkie organelle komórkowe w 

naszym organizmie. 

Kolagen 

Nazwa kolagen pochodzi z języka greckiego Kolla oznacza klej gennan 
oznacza produkować. Długość białka kolagenowego wynosi około 300 nm 

przy stosunkowo małej średnicy około 1, 5 nm. Proporcje te mają wpływ na 
niezwykle dużą sztywność włókien kolagenowych, które są główną podporą 
skóry. To decyduje o sprężystości i giętkości. Kolagen występuje w 

rozmaitych formach, które różnią się budową, składem chemicznym, 
właściwościami oraz stopniem usieciowania. Większość z nich jest 
rozpuszczalne w wodzie i nie wchłania się w skórę. W kosmetyce stosowany 

jest w postaci hydrolizatów. Niestety nasza skóra przestaje sama wytwarzać 
kolagen między 20, a 25 rokiem życia. Kolagen jest powszechnie stosowany 

w kosmetykach, zwłaszcza w kremach i maściach przeciwzmarszczkowych. 
Stosuje się go też jako wypełniacz w chirurgii kosmetycznej np. do 

https://portal.abczdrowie.pl/komosa
https://portal.abczdrowie.pl/owoce
https://portal.abczdrowie.pl/ser-zolty-wartosci-odzywcze-kalorycznosc


wypełniania ust, oraz likwidowania zmarszczek. Ubytek kolagenu ze skóry 

powoduje powstawanie zmarszczek, w trakcie jej starzenia. Niedobór białek 
kolagenowych powoduje także osłabienie i łamliwość włosów, u wielu osób 

może objawiać się ich wypadaniem. 
Skóra, która się starzeje charakteryzuje się zmarszczkami, wiotkością i 
brakiem jędrności. Systematyczne stosowanie kremów z kolagenem pomaga 

zregenerować się naszej skórze, przywracając jej nawilżenie, jędrność oraz 
gładkość. Poprawia się koloryt skóry, dzięki czemu nie wygląda ona na 
zmęczoną i szarą. Kremy z kolagenem bardzo dobrze sprawdzają się przy 

skórach problematycznych trądzikowych czy alergicznych. Kolagen najlepiej 
w czystej postaci zaleca się do stosowania dla osób po zabiegach 

chirurgicznych na świeże blizny, aby przyspieszyć procesy gojenia się skóry 
oraz spłycić bliznę. Dzięki swoim właściwościom jest stosowany na każdym 
etapie gojenia się ran. Dlatego często jest stosowany u osób z oparzeniami 

skóry i po przeszczepach. Kosmetyki do pielęgnacji włosów z kolagenem 
zapewnią im regenerację, zapobiegną łamaniu i przywrócą blask. Podobnie 

kolagen zadziała na paznokcie, utwardzi ich płytkę i uodporni na 
uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie dodając połysku 

Keratyna 

Keratyny są białkami hydrofobowymi, o wysokiej odporności na czynniki 
fizyczne i chemiczne, a także na działanie typowych enzymów 
proteolitycznych. Białka keratynowe cechują się wysoką zawartością 

aminokwasów siarkowych: cysteina (17%) metionina (0,5%). Keratyna 
również jest podstawowym budulcem naszego organizmu. Zbudowane są z 

niej nasza skóra, włosy i paznokcie. Jej niedobór powoduje uszkodzenia 
naskórka, łamanie się włosów i paznokci. Keratyna jest głównym budulcem 
łodygi włosa. Włókna keratyny są połączone ze sobą poprzecznymi 

wiązaniami siarczkowymi, dzięki czemu włosy są bardziej elastyczne i 
sprężyste. Keratyna wchodzi również w skład zewnętrznej osłonki włosa, 
gdzie jest odpowiedzialna za połysk i blask włosów. Dzięki keratynie nasze 

paznokcie są odpowiednio twarde i odporne na uszkodzenia zewnętrzne. 
Keratyna w kosmetykach występuje pod postacią keratyny hydrolizowanej. 

Hydrolizat keratyny to rozpuszczalne w wodzie białka, pozyskiwane w 
procesie kontrolowanej hydrolizy wełny owczej, hydrolizat zawiera 
aminokwasy podobne do tych znajdujących się w ludzkich włosach czy 

paznokciach. Pośród wszystkich aminokwasów najwięcej jest aminokwasów 
siarkowych, czyli cystyny i metioniny. Dzięki temu keratyna hydrolizowana z 

łatwością wiąże się z naturalnymi białkami włosów, głęboko wnika w 
strukturę kosmyków i odbudowuje miejsca uszkodzone w wyniku 
codziennego czesania czy działania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Keratyna zawarta w kosmetykach do włosów: 

 sprawia, że nasze włosy są: błyszczące i wzmocnione, 
 nawilża włosy, dzięki czemu są miękkie, 
 chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 



Kremy do pielęgnacji dłoni i paznokci regenerują skórę i paznokcie. Takie 

kremy doskonale nawilżają skórę. Utwardzają płytkę paznokcia. 

Kazeina 

Kazeina, to inaczej białko kazeinowe, które jest jednym z podstawowych 
składników mleka. Może stanowić nawet 80 proc. wartości mlecznych 
protein. Dlatego stanowi jeden z najpopularniejszych typów odżywek 

białkowych.  

Antykataboliczne właściwości kazeiny 

Kazeina posiada silne właściwości antykatabolicze, to znaczy, że hamuje 
rozpad masy mięśniowej. Organizm dzięki kazeinie przez długi czas jest 

zaopatrywany w odpowiednie dawki aminokwasów, które wpływają na rozwój 
tkanki mięśniowej nawet przez 8 godzin. 

Wszystko przez nierozpuszczalność kazeiny w środowisku kwaśnym, przez 
co wydłuża się czas jej trawienia przez organizm. Długotrwałe wchłanianie 

kazeiny wpływa również na obniżenie apetytu. Kazeina wspiera syntezę 
białek mięśniowych, dzięki czasu zapewnia stałe tempo absorpcji 
aminokwasów. Zawiera także duże ilości wapnia, dzięki czemu korzystnie 

wpływa na kości i utratę tkanki tłuszczowej. 

Jedwab do włosów: 

Do niedawna jedwab stosowano tylko w luksusowych salonach 

kosmetycznych i fryzjerskich, dziś można go kupić także w drogeriach, w 

dodatku – biorąc pod uwagę wydajność tego kosmetyku - za niewielkie 

pieniądze.  

Jedwab do włosów to przede wszystkim dwie proteiny o wyjątkowych 
właściwościach - fibroina i serycyna. Ta pierwsza jest białkiem o bardzo 
dużej zdolności wiązania i zatrzymywania wody. Natomiast serycyna to klej 

jedwabny, białko zlepiające włókna fibroinowe jedwabiu naturalnego, o 
wyjątkowych właściwościach wygładzających. 

                    Proteiny jedwabiu są w stanie wchłonąć 30 razy więcej wody 
w stosunku do swojej wagi. Ze względu na dużą masę cząsteczkową nie 

wnikają w głąb włosów, lecz tworzą na ich powierzchni rodzaj cienkiej błonki 
(film), która stanowi ochronę przed utratą wilgoci, niekorzystnym wpływem 

środowiska, agresywnymi kosmetykami czy wysoką temperaturą. Jedwab i 
kosmetyki, które go zawierają, przeznaczone są przede wszystkim do włosów 
suchych i puszących się, pozbawionych blasku. Ułatwiają rozczesywanie i 

modelowanie, nadają włosom gładkość, miękkość i niezwykły połysk, 
ożywiają ich kolor, sprawiają, że nie elektryzują się, bo proteina jedwabiu 

ma ładunek elektrostatyczny przeciwny do ładunku włosów. Dodatkowo 
skutecznie pomaga uporać się z problemem rozdwojonych końcówek, bo nie 
tylko je odżywia, ale także je "skleja" 

https://portal.abczdrowie.pl/wapn-w-organizmie


 

             Płynny jedwab zazwyczaj stosuje się na suche włosy - to rodzaj 
maseczki, odżywki, czy kosmetyku wykańczającego fryzurę, którego już się 

nie spłukuje. Trzeba go jednak używać bardzo rozważnie, bo zbyt duża ilość 
może obciążyć włosy i będą wyglądały nieświeżo. Dlatego na krótkie włosy 
wystarczy jedna kropla jedwabiu - rozetrzyj go w dłoniach i przeciągnij nimi 

po pasmach - na długie 2-3 krople. Trzeba też kierować się podstawową 
zasadą - jedwabiu lepiej nie używać na całej długości włosów, zwłaszcza jeśli 
mają tendencję do szybkiego przetłuszczania się. Najlepiej aplikować go od 

połowy włosów po końce. Fryzjerzy doradzają zwykle stosowanie jedwabiu 
jedynie na końcówki, dzięki czemu są one odżywione, lepiej się układają i 

lepiej wyglądają. 
 
 

Zapraszam do lektury podręcznika z technologii. 

Praca domowa 

Wyszukaj 5prepatatów pielęgnacyjnych do włosów, w których znajdują 

się białka. Opisz je do jakich włosów są przeznaczone i jak działają. 

Proszę przesłać do 15 maja. 

 

 

 


