
TEMAT: WSĘP DO STRZYŻENIA WŁOSÓW.

Dobrze przeprowadzona konsultacja pokazuje klientce bardzo dokładnie, jak bę- 
dzie po strzyżeniu wyglądało jej nowe uczesanie oraz w jaki sposób może je pie
lęgnować i wykonać samodzielnie w domu, aby długo cieszyć się nową fryzurą. 
W tym celu fryzjer zadaje klientce konkretne pytania, by poznać jej życzenia, 
i dokonuje wraz z nią analizy stanu włosów i skóry głowy. Potem opisuje klientce 
uczesanie, które ma powstać w wyniku strzyżenia, oraz wyjaśnia możliwe jego 
stylizacje. Dodatkowo poleca klientce preparaty do  pielęgnacji i stylizacji w domu,  
dopasowane do jej skóry głowy, włosów i uczesania. 
Aby w przypadku ponownej wizyty można było odtworzyć sposób strzyżenia, rezultaty 
konsultacji są zapisywane w karcie zabiegu albo w kartotece klientki.
  Dzięki temu zostają zanotowane ważne informacje o klientce, które można 
wykorzystać przy innych zabiegach fryzjerskich:
• dane osobowe klientki; 
• rozpoznanie życzenia klientki; 
• wyniki diagnozy stanu skóry głowy i włosów; 
• opis fryzury i strzyżenia z wariantami stylizacji; 
• polecane preparaty.

Wielu klientów przychodzi do fryzjera albo do salonu fryzjerskiego z konkretnymi 
wyobrażeniami. Albo przynoszą zdjęcia z czasopism, albo przynajmniej wyrażają 
dość szczegółowe życzenia. Jednak jest też dość liczna grupa klientów, która 
jest niezadowolona ze swojej fryzury, ale nie ma przy tym żadnych konkretnych 
wyobrażeń, jak mogłoby wyglądać w ich przypadku idealne uczesanie. U obu ty
pów klientów bardzo ważne jest możliwe jak najdokładniejsze wypytanie o wy
obrażenia i życzenia, aby później uniknąć rozczarowań
Konieczne jest również poznanie przyzwyczajeń klientki związanych ze styli
zacją fryzury. Klientce mającej niewiele czasu na stylizację uczesania przed wyj- 
ściem z domu nie polecamy skomplikowanej fryzury, której ułożenie wymaga 
rano mnóstwo czasu. 
Istotna jest także informacja, jakich metod stylizacji klientka używa w domu, 
co pozwoli ustalić, czy pożądana fryzura jest w ogóle możliwa do samodzielnego 
odtworzenia. Klientce, która tylko suszy włosy suszarką, nie polecamy stylizacji 
wymagającej zastosowania wałków. 
Kolejnym niezmiernie ważnym punktem jest możliwość wprowadzania 
zmian w pożądanym uczesaniu. Klientka, która lubi zmieniać swój wygląd, 
prawdopodobnie nie będzie zadowolona z fryzury dopuszczającej tylko jeden 
wariant stylizacji. 
Dokładne rozpoznanie życzenia klientki obejmuje następujące punkty: 
• wyobrażenia, jakie klientka ma o fryzurze; 
• problemy, jakie klientka ma z obecną fryzurą; 
• czas poświęcany na codzienną stylizację; 
• stosowane przy tym metody i sposoby stylizacji;

• możliwość wprowadzania zmian do uczesania.

TEMAT:PRZEPROWADZENIE OCENY STANU WŁOSÓW 
I SKÓRY GŁOWY 



Celem przeprowadzanej oceny stanu włosów i skóry głowy jest rozpoznanie na
turalnych warunków klientki, aby móc je porównać z życzeniem dotyczącym no
wej fryzury. Tylko wtedy można podjąć decyzję, czy i przy wprowadzeniu jakich 
koniecznych zmian życzenie klientki będzie możliwe do zrealizowania. 
Naturalny Naturalny kierunek kierunek wzrostu wzrostu włosów włosów ii wicherek 
wicherek 
Kierunek naturalnego wzrostu i układania się włosów oraz wicherek u każdego 
człowieka jest inny. Punktem wyjścia dla kierunku wzrostu i układania się włosów 
jest na głowie zawsze wicherek, który nadaje kierunek rosnącym włosom. 
Fryzjer rozróżnia: 
• wicherki proste; 
• wicherki skręcone.
Kierunek wzrostu włosów w przypadku wicherka prostego przebiega gwiaździście  od 
wicherka.
 
W przypadku skręconego wicherka włosy rosną koliście wokół niego. Od 
głównego kierunku wzrostu niektóre włosy albo partie włosów mogą odstawać. 
Ekstremalne odchylenia pojawiają się szczególnie w okolicach konturu i na karku.
Tam mogą się nawet tworzyć dodatkowe wicherki. Wicherek naturalne przedzielenia 
włosów i niecodzienne odchylenia mieszka włosowego wpływają na naturaly kierunek  
układania się włosów. Mogą one znacznie ogradiczyć możliwości stylizacji fryzury. 
Często wymagają przygotowania nowego projektu fryzury albo zastosowania 
specjalnych technik strzyżenia.
Jeśli w fazie wstępnej przed strzyżeniem uwzględnimy naturalny kierunek 
wzrostu i układania się włosów, uzyskamy fryzury trwałe i wyglądające naturalnie. 
• Przebieg konturu 
Również przebieg konturu jest inny u każdej klientki. Należy zwrócić na 
niego uwagę przede wszystkim w przypadku krótkich włosów, kiedy kontur 
jest odsłonięty. 
• Kształt głowy i twarzy klientki 
Odpowiednie strzyżenie jest pierwszym krokiem do fryzury, dzięki której 
klientka będzie w stanie podkreślić naturalny kształt głowy i twarzy albo zatuszo
wać go w niektórych miejscach. 
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PRACA DOMOWA 

PROSZĘ POWTÓRZYĆ CHMICZNE PROSTOWANIE WŁOSÓW.


