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Temat: Przebieg technologiczny trwałego prostowania. 

Zabieg chemicznego prostowania włosów obejmuje trzy fazy: 
– redukcji, 

– wygładzania, 
– utrwalania. 

W pierwszej fazie–pod wpływem czynnika redukującego następuje zerwanie 
mostków cystynowych. Włos staje się plastyczny i podatny na formowanie. 
Faza druga polega na mechanicznym wygładzaniu poszczególnych pasm. 

Zależnie od rodzaju zabiegu nadanie kształtu włosom odbywa się poprzez 
wygładzanie pasm dłonią (prostowanie na zimno) lub żelazkiem fryzjerskim 
(prostowanie na gorąco). Ostatnia faza to utrwalenie uzyskanego kształtu 

poprzez działanie utleniacza. Pod jego wpływem następuje odtworzenie 
mostków cystynowych w zmienionej pozycji (prostopadle do sąsiednich 

łańcuchów keratyny). Przebieg technologiczny chemicznego prostowania 
włosów. 
 

I. Operacje przygotowawcze: 
 

1) diagnoza włosów i skóry głowy, 
2) okrycie klientki do mycia włosów, 
3) mycie włosów, 

4) przygotowanie preparatu. 
 
II. Wykonanie zabiegu: 

 
1) podział włosów na sekcje do prostowania, 

2) wybieranie separacji, 
3) aplikacja płynu, 
4) czas działania preparatu na włosy, 

5) wygładzanie pasm, 
6) spłukanie preparatu z włosów, 
7) osuszenie włosów ręcznikiem, 

8) nakładanie preparatu utrwalającego, 
9) czas działania utrwalacza, 

10) spłukanie preparatu utrwalającego. 
 

II. Operacje końcowe 

 
1) nałożenie produktu odżywczego, 

2) ułożenie fryzury, 
3) utrwalenie fryzury, 
4) uporządkowanie stanowiska pracy czynności końcowe. 

 

 



Etap przygotowawczy przeprowadza się tak samo jak przy trwałej ondulacji. 

 
Podział porostu 

Włosy dzieli się 4 sekcje wyznaczając dwie linie podziału: 
– od czoła do karku, 
– od ucha przez szczyt głowy do ucha. 

W obrębie wyznaczonych sekcji wybiera się separacje o grubości ok. 2 cm. 

 

Aplikację kremu prostującego rozpoczyna się od włosów nad karkiem 
przechodząc w kierunku szczytu głowy, następnie aplikuje się na sekcje 

boczne i w przedniej części porostu. Pod każde pasmo podkłada się folię i 
nanosi krem prostujący 2 cm od skóry głowy. 
 

Czas działania określa producent. Średnio wynosi on: 
– 20–40 minut przy włosach opornych na formowanie i naturalnych, 

– 10–20 minut przy włosach farbowanych i delikatnych. 
 
Wygładzanie pasm na 5–10 minut przed zakończeniem etapu redukcji włosy 

wygładza się mechanicznie. 
 
Spłukanie preparatu i utrwalenie 

Po upływie zalecanego czasu działania produktu, etap redukcji przerywa się 
poprzez 5–7 minutowe spłukiwanie kremu z włosów. Następnie włosy osusza 

się ręcznikiem i aplikuje utrwalacz. Preparat nakłada się na włosy nad 
karkiem i stopniowo przechodzi na szczyt głowy, boki i przednią część 
porostu. Po upływie 5–10 minut, preparat spłukuje się z włosów. 

Czynności końcowe obejmują aplikacje preparatu odżywczego na włosy i 
stylizacje fryzury. 

 
 
 



Należy pamiętać że przystępując do zabiegu chemicznego prostowania 

włosów, zawsze pierwszą czynnością jest dokładne przeczytanie 
instrukcji wykonania zabiegu. Ponieważ przebieg technologiczny może 

się różnić od podanego wzorca!!! 
 

 

 
 
Wskazania pielęgnacyjne do domu 

Po zakończonym zabiegu należy poinformować klienta, aby: 
– nie mył włosów przez 48 godziny, 

– nie farbował włosów przez co najmniej 15 dni, 
– nie używał spinek i gumek do włosów przez 48 godziny. 

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu 

Chemicznego prostowania włosów nie wykonuje się, gdy: 
– na poroście znajduje się powyżej 10 % rozjaśnionych włosów, 
– włosy były poddane zabiegowi trwałej ondulacji, 

– włosy były farbowane farbami roślinnymi, 
– na skórze głowy występują zadrapania, rany i świeże blizny, 

– klient jest uczulony na składniki preparatu trwale prostującego włosy. 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 
ćwiczeń. 

1. Co to jest chemiczne prostowanie włosów? 
2. Jakie czynniki powodują zmianę kształtu włosa podczas prostowania? 
3. Jaki jest przebieg technologiczny prostowania włosów? 

4. Jak dzieli się porost do chemicznego prostowania włosów? 
5. W jaki sposób wygładza się pasma włosów? 

6. Na czym polega utrwalenie zmienionego kształtu włosów? 
7. Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu? 
8. Jakie są wskazania pielęgnacyjne do domu? 

Ćwiczenie : 
 
Uporządkuj czynności obejmujące przebieg technologiczny chemicznego 

prostowania włosów. 



 

Sposób wykonania ćwiczenia: 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z opisem przebiegu technologicznego chemicznego 

prostowania włosów 
2) zapoznać się zapisami umieszczonymi w tabeli, 

3) ponumerować czynności umieszczone w tabeli, 
 

 

 


