
Powtórzenie  wiadomości 
 
 
Stan i wygląd włosów zależą od tego, jak funkcjonuje organizm człowieka, od budowy włosów, od 
pielęgnacji 
i właściwego wykonania usług fryzjerskich. Dlatego fryzjer powinien znać zasady zabiegów 
mechanicznych, 
termicznych i chemicznych. Wiedzieć, jakie są preparaty do zmiany formy i koloru, znać ich 
skład, umieć kontrolować ich działanie i wiedzieć, jak zabezpieczyć i wzmocnić włosy. Podstawą tej 
wiedzy. 
jest znajomość budowy, fizjologii i właściwości włosów. 

1. Budowa i fizjologia włosów 
Włos to przydatek skóry umiejscowiony w skórze właściwej. Ma skomplikowaną budowę przestrzenną. 
Składa się z korzenia i trzonu, czyli łodygi, która jest martwą częścią włosa. 

1.1. Korzeń włosa 
Korzeń włosa jest usytuowany w skórze, w mieszku włosowym. Dolna zgrubiała część korzenia nosi 
nazwę cebulki (opuszki) i jest żywą częścią włosa. Znajdują się w niej komórki macierzyste – 

keratynocyty, 
które wytwarzają keratynę. Przesuwa się ona ku górze, ulega stopniowemu rogowaceniu 

(keratynizacji). 
Włos rośnie, wydłuża się i wydostaje ze skóry. Rogowacenie kończy się na poziomie ujścia gruczołu 
łojowego. 
Cebulka jest osadzona na unerwionej brodawce, do której dochodzą włosowate naczynia krwionośne. 
Doprowadzają one do cebulki substancje odżywcze i tlen (odprowadzają też zbędne produkty 
przemiany 
materii). Dlatego w wyniku zniszczenia brodawki włos przestaje odrastać. Tuż nad brodawką, w 
otoczeniu 
keratynocytów, znajdują się melanocyty (komórki barwnikowe), które produkują melanosomy 

wypełnione 
barwnikami. Melanosomy przekazują barwniki, czyli ziarenka melaniny, przesuwającym się w górę 
komórkom kory włosa. 
O ilości melanocytów, czyli o barwie włosa, decydują geny. Z wiekiem ilość produkowanych melanin 
jest 
mniejsza i włosy powoli tracą kolor. Zmiany barwy włosów stają się widoczne, kiedy melanocyty 
produkują 
mniej melanosomów albo melanosomy puste. Włosy siwe pozbawione barwnika przyjmują kolor 
srebrnobiały, typowy dla włosów czarnych i żółtawy – typowy dla włosów blond. 
Na granicy skóry właściwej i naskórka, w mieszku włosowym, znajduje się ujście gruczołu łojowego, 
który 
wytwarza łój. Gromadzi się on przy ujściu mieszka włosowego i jest rozprowadzany po powierzchni 
włosa mechanicznie, np. podczas czesania. Mieszek włosowy łączy się ze skórą mięśniem 
przywłośnym, 
który odpowiada za wydzielanie łoju i pojawienie się „gęsiej skórki”. 
lejek 

36 włosy 
• preparatów do ondulacji chemicznej – składniki aktywne w nich zawarte mogą spowodować 
zrywanie wiązań dwusiarczkowych w łańcuchach keratyny kierunkowej, przez co obniża się 
wytrzymałość na zrywanie oraz zwiększa higroskopijność włosów, 
• rozjaśniaczy i dekoloryzatorów – utleniacze i amoniak powodują rozrywanie wiązań 
dwusiarczkowych 
i niszczenie struktury keratyny, 
• farb fryzjerskich – składniki tych preparatów, najczęściej barwniki pośrednie (np. para-
fenylenodiamina), 
mogą wywoływać uczulenia i alergie. 

Praca domowa; odpowiedz na następujące pytania 
 

1. Omów budowę włosa. 
2. Co dzieje się w korzeniu 
włosa? 
3. Jaką rolę spełnia osłonka  


