
ITGTF Podstawy fryzjerstwa 

Cechy skóry opisują ją jako organ i określają jej właściwości. Powierzchnia skóry ma 1,5-2 m2 

i jest niejednolita. Skóra w powiększeniu wygląda jak nieregularna szachownica, a na palcach 

tworzy linie papilarne, indywidualną cechę człowieka. Waga skóry wynosi od 3,5 do 4,5 kg, 

czyli 6-7% masy ciała. Grubość skóry wynosi od 0,5 do 4-5 milimetrów i największa jest w 

miejscach, gdzie działają bodźce mechaniczne. U fryzjera są to stopy obciążone staniem przez 

wiele godzin i dłonie obciążone pracą. Mogą pojawić się na nich otarcia, nagniotki i pęcherze, 

jako urazy mechaniczne. Stopy i dłonie są podatne na takie urazy ponieważ ich skóra właściwa 

mocno przyrasta do ciała. Nie ma tkanki podskórnej, ani tłuszczu. Dlatego fryzjer powinien 

szczególnie dbać o wnętrze dłoni i podeszwy stóp, stosować kremy ochronne i nosić wygodne 

obuwie.  Kolor skóry (biała – a, b, żółta – c, czarna – d) zmienia się pod wpływem genów, 

promieni słonecznych i z wiekiem. Dla fryzjera umiejętność rozpoznania koloru i kolorytu 

skóry, czyli jej odcienia jest podstawą w pracy zawodowej. Ciepły lub chłodny odcień skóry 

decyduje o ciepłym lub chłodnym odcieniu włosów. Mówi o zawartości barwników w skórze i 

we włosach i pomaga ocenić typ kolorystyczny klienta. To podstawowa umiejętność w pracy 

fryzjera.  

FUNkCJE Skóry wskazują na rolę, jaką pełni ona w organizmie człowieka. 

 Funkcja ochronna zabezpiecza organizm przed urazami mechanicznymi (ucisk, uderzenie), 

chemicznymi (preparaty chemiczne), termicznymi (niskie i wysokie temperatury) i 

promieniami UV. Skóra usuwa też z organizmu toksyny, ale i składniki mineralne razem z 

potem. Dlatego w podwyższonej temperaturze otoczenia pracy i przy działającej klimatyzacji 

należy pić więcej wody.  

 Funkcja diagnostyczna to informacja o tym, co dzieje się dzieje się z organizmem. Wygląd 

skóry może zmienić się na przykład w kontakcie z produktami chemii fryzjerskiej. Dlatego 

przed zabiegiem chemicznym należy wykonać próbę uczuleniową. Jeśli pojawi się alergiczna 

pokrzywka, krostki lub obrzęk, fryzjer nie może wykonać danej usługi. 

 Funkcja termoregulacyjna mówi nam o reakcji obronnej skóry na temperaturę. Niska 

temperatura przyspiesza krążenie krwi (czerwone od mrozu policzki i dłonie), wysoka – kurczy 

naczynia włosowate i wywołuje bladość. Żeby ochłodzić się, skóra wytwarza pot. 

 Funkcja odpornościowa i bariera chemiczna wynikają z kwasowego odczynu płaszcza 

lipidowego skóry. Lipidy utrzymują w skórze wilgoć, a kwasowe pH 5,5 chroni ją przed 

drobnoustrojami i substancjami zasadowymi występującymi we fryzjerskich preparatach 

chemicznych, w płynach odkażających i mydłach. kwasowe pH przyspiesza też złuszczanie 

komórek naskórka. 

 Funkcja resorpcyjna (przenikania) jest wykorzystywana w pielęgnacji owłosionej skóry głowy, 

która wchłania substancje odżywcze zawarte w kosmetykach. 

 

   

 



 

 

 

  


