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Temat: Preparaty do chemicznego ondulowania.  
( temat na dwie godziny lekcyjne) 

 
Preparaty trwale ondulujące składają się zazwyczaj z dwóch składników: 

 
1) płynu zmiękczającego keratynę, który umożliwia nadanie włosom 
odpowiedniego kształtu, 

2) utrwalacza (neutralizatora), który odbudowuje strukturę siarczkowa 
białka zmieniając strukturę keratyny, utrwala nadany kształt. 
 

Podstawowym składnikiem każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor. 
Najczęściej jest kwas tiglikolowy lub jego sole (np.: tioglikolan amonu), które 

działają w środowisku zasadowym. Preparaty powinny zawierać 
maksymalnie 8% tej substancji, natomiast pH tego środka nie powinno 
przekraczać wartości 10. obecnie coraz częściej kwas tioglikolowy jest 

zastępowany cysteiną, która w przeciwieństwie do niego nie jest substancja 
szkodliwą i drażniącą skórę głowy. Ma ona jednak ta wadę, że wykazuje ona 

słabsze właściwości redukujące i czas stosowania preparatu musi być 
wydłużony.  
W nowoczesnych środkach trwale ondulujących stosowana jest mieszanina 

cysteiny i kwasu tioglikolowego. Kombinacja tych dwóch substancji daje 
dobre efekty w stosunkowo krótkim czasie, a nie jest tak drażniąca i 
szkodliwa jak sam kwas tioglikolowy. 

 Tego typu środki stosuje się w przypadku włosów odpornych na skręt i 
naturalnych. Można również wykonywać trwałą w środowisku obojętnym lub 

lekko kwaśnym tzn. przy pH ok. 6. W tym wypadku, jako substancja 
redukująca stosowany jest ester kwasu tioglikolowego i gliceryny lub sole 
kwasu siarkowego. Ten typ preparatów należy stosować 

do włosów rozjaśnianych, farbowanych i porowatych, ponieważ wykazuje on 
słabsze działanie redukujące i nie powoduje silnego pęcznienia włosów. 

Drugim składnikiem preparatów do trwałej ondulacji jest utrwalacz zwany 
również neutralizatorem. Jego podstawową substancja czynna jest utleniacz 
(oksydant).  

W przypadku preparatów działających przy zasadowym pH (przypomnienie: 
większym niż 7) jest najczęściej roztwór wodny nadtlenku wodoru (H2O2) o 
stężeniu 1–2%. Natomiast w przypadku płynów działających w środowisku 

lekko kwaśnym (przypomnienie: pH<7) lub 
obojętnym (pH=7) stosowane są roztwory wodne bromianu sodu o stężeniu 

7–15%. Ponad to obydwa komponenty środków do trwałej ondulacji 
zawierają dodatkowe substancje pomocnicze, których działanie 
przedstawione jest w formie tabel. 

 



 

 
Witam. 
Bardzo proszę aby materiał z trwałej ondulacji był w zeszytach. 
Możecie wydrukować tekst  i wkleić do zeszytu. 

Pozdrawiam 
 
 


