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Temat: Witaminy we fryzjerstwie. 

 

 

 

 

 



 

 



Witaminy we fryzjerstwie 

                         Witaminy na włosy powinny być dostarczane do organizmu 

w codziennej diecie. Prawie każda kobieta marzy o tym, by móc poszczycić 

się piękną i błyszczącą fryzurą. Wypadanie włosów jest częstym problemem 

pań. Okazuje się bowiem, że zewnętrzna pielęgnacja fryzury nie jest 

wystarczająca. Wzmacnianie włosów warto rozpocząć od wewnątrz. Należy 

więc zadbać o właściwą ilość witamin, minerałów i mikroelementów w diecie, 

które sprawią, że włosy staną się mocniejsze i gęstsze. 

„Włosy to tkanka martwa” – choć często słyszymy takie zdanie, jest ono tylko 

w części prawdą. Ta część włosa, którą widzimy – czyli łodyga włosa – 

rzeczywiście jest martwa. Natomiast w drugiej i trzeciej warstwie naskórka 

znajdują się ożywione mieszki włosowe, które są unerwione i ukrwione, przez 

co zależne od cyrkulacji krwi w naszym ciele. 

W mieszkach włosowych znajdują się brodawki włosowe, które produkują 
komórki włosowe. Jakość i ilość komórek włosowych, a w przyszłości 
włosów, zależą od syntezy protein w kreatynie. Ta z kolei zależna jest od 
odpowiedniego balansu składników odżywczych, minerałów, protein i 

kwasów tłuszczowych w organizmie. 

Warto zastanowić się nad tym, co szkodzi włosom? Wiedza ta pozwoli nam 
unikać rzeczy, które mają zły wpływ na stan naszych włosów: 

 Niedobór witamin klasy B kompleks – brak w diecie produktów 

pełnoziarnistych, surowych warzyw, zwłaszcza zielonych liściastych; 
spożywanie dużych ilości białej mąki, cukru, oczyszczonych zbóż; do 

wsparcia ich trawienia przekierowywane są witaminy z grupy B, które 
powinny odżywiać ciało. 

 Do wypadania włosów i ich złego stanu znacznie przyczyniają się także 

nikotyna, kofeina i alkohole zbożowe. 
 Wysoki poziom cholesterolu – spożywanie zbyt dużych ilości 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 Niewystarczające ilości błonnika w codziennej diecie.   Niedobór lub 

nadmiar protein, czyli białek – dzienne spożycie protein nigdy nie 

powinno przekraczać 30 do 40 gramów.   Z wiekiem żołądek nie jest w 

stanie produkować zbyt dużych ilości kwasów, co powoduje utratę 
zdolności do przyjmowania substancji odżywczych. 

Przede wszystkim warto wiedzieć, że na skórze głowy znajduje się 100-150 

tys. włosów, a dzienna utrata, wynikająca z naturalnego cyklu wymiany 

owłosienia, wynosi 50 do 150 włosów. Włos rośnie od 4 do 5 lat, a następnie 

wypada. O nadmiernym wypadaniu włosów możemy mówić wówczas, gdy 

tracimy ponad 200 włosów dziennie. 

https://portal.abczdrowie.pl/kreatyna
https://portal.abczdrowie.pl/nikotyna


Witaminy na włosy 

Witaminy a włosy – istnieje między nimi wyraźna zależność. Niedobór 
witamin odzwierciedla się w stanie i kondycji włosa. Staje się on suchy, 

łamliwy, ma podatne na rozdwojenia końcówki. Witamina A odgrywa istotną 
rolę. Jej nadmiar jest równie niebezpieczny, jak niedobór. Zaburzenia w ilości 

tej witaminy wpływają negatywnie na włosy, skórę i wzrok. 

Osoby z niedoborem witaminy A narzekają na wypadające włosy, które są też 
suche, łamliwe i słabe. Skóra zmienia się, miejscami pojawia się 
hiperkeratoza, czyli skóra ropuchy. Brak witaminy A może doprowadzić do 

nocnej ślepoty i zmian w rogówce. 

W zdrowej diecie na włosy nie może zabraknąć kwasu pantotenowego 
(witamina B5)) oraz biotyny (dawniej witamina H). Witaminy te przyczyniają 

się do wzrostu większej ilości włosów poprzez stymulowanie wchłaniania 
witamin przez organizm i poprawę rozwoju komórek za ich pomocą. 

Rozwój komórek jest pobudzany również przez kwas foliowy. Witaminy te są 
ogromnie ważne w przypadku osób zmagających się z wypadaniem włosów, 

ponieważ w przeciwieństwie do innych środków na łysienie działają one na 
przyczynę problemu. Poprzez wzmacnianie cebulek włosów następuje 

zmniejszenie ich utraty, a włosy stają się mocniejsze i zdrowsze. Ponadto 
kwas pantotenowy opóźnia łysienie oraz wypadanie włosów w związku ze 
starzeniem się organizmu. 

Witaminy B6 i B12 działają podobnie jak kwas pantotenowy, zapobiegając 

wypadaniu włosów i zachowując ich kolor. 

Osoby pragnące wzmocnić włosy i zatrzymać ich nadmierne wypadanie, 

oprócz witamin z grupy B powinny spożywać również witaminy C i E. 

Witamina C jest przeciwutleniaczem i podobnie jak witamina E poprawia 

krążenie w skórze głowy. 

Panthenol, dekspantenol, czy D-Panthenol to inaczej prowitamina B5. Jest 

to pochodna witaminy B5, czyli kwasu pantotenowego, substancji naturalnie 

występującej w skórze, włosach i paznokciach. 

Witamina B5 jest niezbędna w procesach ich tworzenia się, zaś jej niedobory 
sprawiają, że skóra jest szorstka i łuszczy się, a włosy stają się matowe, 

porowate, szybciej siwieją. Nadrobić te braki może pomóc właśnie panthenol, 
który wykazuje taką samą aktywność biologiczną, co witamina B5 (witamina 
B5 w swojej pierwotnej postaci jest dość nietrwała, dlatego w kosmetyce 

stosuje się panthenol, który po przeniknięciu do tkanek przekształca się 
ponownie w kwas pantotenowy). 

Panthenol wnika w głębokie warstwy skóry, a także we włókna włosów i 
płytki paznokci, gdzie ulega przekształceniu w kwas pantotenowy. Działa 

https://zywienie.abczdrowie.pl/niedobor-witamin
https://zywienie.abczdrowie.pl/niedobor-witamin
https://zywienie.abczdrowie.pl/witamina-c
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/WitaminA-b5-kwas-pantotenowy-wlasciwosci-i-wystepowanie_38870.html


łagodząco i kojąco, a przede wszystkim wzmacnia i odbudowuje strukturę 

skóry, włosów i paznokci. 

Warto wiedzieć, że panthenol występuje w postaci dwóch form - L i D, ale 

tylko D-pantenol jest przekształcany w skórze do kwasu pantotenowego, 

natomiast obie formy są bardzo efektywne w nawilżaniu skóry i włosów. D-

panthenol 100% jest gęstą, lepką i oleistą cieczą, która jest niewygodna w 

użytkowaniu oraz wymaga podgrzewania podczas przygotowywania formuł 

kosmetycznych. Z tego powodu w przemyśle kosmetycznym stosuje się 

wodne roztwory panthenolu. 

Panthenol: właściwości 

Panthenol z łatwością wnika w głąb skóry, włosów i paznokci, dzięki czemu 
może działać naprawdę skutecznie: 

 koi i regeneruje – stymuluje podziały komórkowe, dlatego przyspiesza 

gojenie ran, drobnych uszkodzeń skóry (po goleniu i depilacji, po 
ukąszeniach owadów), pomaga w leczeniu oparzeń słonecznych i 
innych oraz blizn; 

 nawilża skórę – nadając jej miękkość i elastyczność, zmniejsza utratę 
wody przez naskórek; 

 wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka – zaobserwować to można 

już po siedmiu dniach stosowania preparatu panthenolem: skóra staje 
się nawilżona, przestaje się łuszczyć; 

 poprawia strukturę włosa – nawilża, pogrubia i wzmacnia włókno, 
nadaje włosom połysk, miękkość, sprawia, że końcówki się nie 
rozdwajają; 

 wygładza, wzmacnia i regeneruje płytkę paznokcia – panthenol 
naprawia zniszczoną powierzchnię, sprawiają, że paznokcie stają się 

mniej łamliwe, mocne, odbudowane; 
 działa przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo – wygładza 

zmarszczki, zmiękcza, nawilża skórę, sprawia, że staje się ona 

jędrniejsza, bardziej nawilżona, przez co zyskuje świeży wygląd; 
 nie jest komedogenny, czyli nie zapycha porów; 
 może być stosowany również bezpośrednio na śluzówki, na które 

również działa regenerująco, łagodząco i nawilżająco; 
 wykazuje też delikatne działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i 

konserwujące. 

Zapraszam do podręcznika z technologii, temat witamin jest tam bardzo 

ładnie omówiony.  

Mam propozycję zaliczenia semestru. Zamiast testu napiszecie mi 

referaty. 

Temat: Zastosowanie produktów ekologicznych i naturalnych w pielęgnacji 

włosów. ( proszę opisać na czym polega produkcja kosmetyków 

https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo-higiena/popularne-metody-depilacji-jaki-sposob-usuwania-owlosienia-jest-najlep_33855.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/sposoby-na-ukaszenia-owadow-co-robic-by-nie-byly-niebezpieczne_34120.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/domowe-sposoby-na-oparzenia-sloneczne-czym-zlagodzic-skutki-opalania_41664.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/skora/blizny-jak-ich-uniknac-jak-sie-ich-pozbyc_39550.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/twarz/rodzaje-zmarszczek-jakie-sa-rodzaje-zmarszczek_37364.html


ekologicznych i zaproponujcie 3 firmy które produkują kosmetyki do włosów 

i podajcie skład tych produktów.) Mile widziane zdjęcia  

Do oddania do 25 maja  na e-meila ( oceny wystawiamy do 15 czerwca) 

 


