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Temat: Ćwiczenia z trwałej ondulacji.  

Temat: Chemiczne prostowanie włosów. 

Ćwiczenie 1. 

Wykonaj zabieg trwałej ondulacji umożliwiający uzyskanie fryzury 
przedstawionej na poniższym zdjęciu. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia; 

 
1.Zastosuj diagnozę do ondulacji chemicznej. 

2.Opisz przebieg zabiegu krok po kroku, z zastosowaniem narzędzi            
i przyborów. 
3. Zaproponuj pielęgnację domową z uwzględnieniem substancji 

aktywnych. 
 

Ćwiczenie 2 

Wykonaj trwałą ondulacje techniką umożliwiającą uzyskanie efektu 
przedstawionego na poniższym zdjęciu. 

 



 

Sposób wykonania ćwiczenia; 
 

1.Zastosuj diagnozę do ondulacji chemicznej. 
2.Opisz przebieg zabiegu krok po kroku, z zastosowaniem narzędzi            

i przyborów. 
3. Zaproponuj pielęgnację domową z uwzględnieniem substancji 
aktywnych. 

 

 

Chemiczne prostowanie włosów 

 
Prostowanie włosów to zabieg trwałej zmiany kształtu włosów z falujących na 

proste. Wygładzanie jest możliwe dzięki działaniu na włosy trzech czynników: 
– mechanicznego – siły naprężania pasm włosów podczas wygładzania, 
– chemicznego – płynu i utrwalacza, 

– fizycznego – temperatury. 
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). 
 
 

 
 

 
 



Warto wiedzieć: 
 
       Każda z nas marzy o gładkich włosach. Jest jednak tak wiele sposobów, aby je uzyskać, 

że wybór tego właściwego może być nieco przytłaczający. Przygotowaliśmy dla Ciebie ten 

artykuł, aby przedstawić Ci różnice między nimi i pomóc wybrać metodę najodpowiedniejszą 

dla Ciebie. Oto, jakie masz opcje:  

 

Prostowanie chemiczne 

 

Na czym to polega: Prostowanie chemiczne jest najbardziej trwałą metodą, ale jednocześnie 

może być najbardziej szkodliwe dla włosów. W procesie prostowania substancja chemiczna – 

często silna zasada – jest nakładana na włosy, aby zniwelować fale, niszcząc proteinowe 

wiązania w ich wnętrzu. Zdaniem dr Amy McMichael, profesor dermatologii w Wake Forest, 

największy problem polega na tym, że czasem zabiegowi poddawane są wielokrotnie te same 

partie włosów. „Prostując odrosty, przy okazji ponownie nakładamy chemię na już 

wyprostowane włosy i w rezultacie partie te stają się coraz bardziej osłabione. Dodatkowo, 

oprócz środków chemicznych, często podczas zabiegu używa się także wysokich temperatur, 

co powiększa sumę zniszczeń”. Po prostowaniu chemicznym nie należy przez kilka dni myć 

włosów, aczkolwiek odżywianie ich jest wskazane, aby zapobiec podrażnieniu skóry głowy.  

Opowiednie dla: mocno skręconych loków 

Aplikacja: wyłącznie przez stylistę. Doświadczeni profesjonaliści będą w stanie zastosować 

metody najodpowiedniejsze dla Twojego typu włosów. 

Trwałość efektu: dopóki włosy nie odrosną 

 

Prostowanie japońskie: 

 

Na czym to polega: Na skali szkodliwości dla włosów prostowanie japońskie plasuje się 

pomiędzy prostowaniem chemicznym a brazylijskim. Proces polega na nałożeniu tioglikolanu 

amonu, który rozbija proteinowe wiązania we włosach, zmieniając trwale ich strukturę. 

Następnie włosy są prostowane na gorąco, po czym nakłada się na nie neutralizator z 

nadtlenku wodoru, aby ukształtować je na nowo i utrwalić gładką formę. Przez 48 godzin po 

zabiegu nie należy moczyć włosów, upinać ich ani nawet zakładać za ucho, aby nie zniszczyć 

efektu prostowania. To wymaga sporo dyscypliny! 

Odpowiednie dla: zdrowych włosów niepoddanych innym trwałym zabiegom ani koloryzacji 

oraz dla kobiet, które nie zamierzają ponownie kręcić włosów (loki się nie utrzymają!). 

Aplikacja: wyłącznie przez stylistę. Doświadczeni profesjonaliści będą w stanie zastosować 

metody najodpowiedniejsze dla Twojego typu włosów. 

Trwałość efektu: 4-6 miesięcy 

 

Prostowanie keratynowe (inaczej prostowanie brazylijskie) 

 

Na czym to polega: Zabieg polega na wygładzeniu włosów bez wpływania na wiązania 

chemiczne w ich wnętrzu, tak więc po pewnym czasie powrócą one do naturalnego kształtu. 

Brzmi zbyt pięknie, by było prawdą? Niestety tak. Kosztem wolności od falowania i puszenia 

jest stosowanie formaldehydu, o którym wiadomo, że jest szkodliwy dla zdrowia. Podczas 

zabiegu przez dłuższy czas używa się także wysokiej temperatury, która może uszkodzić 

włosy. Istnieją jednak także opcje bez stosowania formaldehydu. Pamiętaj, że jeśli po 

pewnym czasie od prostowania zdecydujesz się na zmianę stylu, włosy prostowane 

keratynowo możesz ponownie kręcić, w przeciwieństwie do prostowania japońskiego, które 

całkowicie to uniemożliwia. Jednak podobnie jak przy tamtym zabiegu po prostowaniu należy 



unikać moczenia i mycia włosów. 

Odpowiednie dla: Lekko falowanych włosów o tendencji do puszenia lub do włosów 

poddwanych wcześniej innym zabiegom. Nieodpowiednie dla mocnych loków. 

Aplikacja: wyłącznie przez stylistę. Doświadczeni profesjonaliści będą w stanie zastosować 

metody najodpowiedniejsze dla Twojego typu włosów. 

Trwałość efektu: około 3 miesięcy 

 

Suszenie + serum wygładzające 

 

Zdecydowanie najmniej szkodliwa dla włosów metoda prostowania, a zarazem łatwa do 

samodzielnego przeprowadzenia. Zabieg polega na usunięciu wody z włosów podczas 

stylizacji i nadania im prostego kształtu. „Pamiętaj o użyciu serum chroniącego włosy przed 

wysoką temperaturą i nastaw suszarkę na możliwie chłodniejszy nawiew”, mówi dr Jennifer 

Marsh, członkini zespołu badawczego Pantene, ekspert w dziedzinie regeneracji zniszczonych 

włosów. „Temperatura powyżej 190 stopni Celsjusza, czyli taka jaką osiąga prostownica na 

najwyższym nastawieniu – może doprowadzić do procesu denaturacji protein we włosach”. 

W przeciwieństwie do innych metod prostowania, przy zastosowaniu produktów ochronnych 

takich jak [produkt] Pantene, możesz łatwo i bezpiecznie sama zrobić to w domu, a w dodatku 

bez zbędnych kosztów. Bezpieczne dla włosów i tanie prostowanie – tak, to możliwe. 

Odpowiednie dla: Kobiet, które chcą zachować naturalną strukturę swoich włosów 

Aplikacja: możesz zrobić to sama lub powierzyć włosy styliście. Podczas zabiegu nie używa 

się szkodliwych środków chemicznych, więc samodzielne wykonanie jest jak najbardziej 

bezpieczne. 

Trwałość efektu: 1-2 dni lub do pierwszego mycia włosów. To największy minus tej metody. 

 

        Zanim zdecydujesz się wygładzić swoje włosy, pamiętaj o kilku podstawowych 

sprawach, każdej metody może się różnić w zależności od typu włosów i konkretnego 

wariantu zastosowanej metody. To, co sprawiło. że Twoja przyjaciółka wyglądała zjawisko, 

niekoniecznie musi sprawdzić się w Twoim przypadku. Wszystko zależy od tego, jaka jest 

unikalna struktura Twoich włosów i tego, jak bardzo są one pofalowane. Pamiętaj także, aby 

w pierwszej kolejności rozważyć mniej szkodliwe opcje, gdyż zniszczenia przysporzą Ci 

niesfornych kosmyków i utrudnią zapuszczanie włosów.  

 
 

 


