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Temat: Zasady i techniki nawijania włosów na wałki w trwałej ondulacji. 

( dwie godziny lekcyjne) 

Techniki nawijania włosów do trwałej ondulacji 

Do podstawowych technik zalicza się nawijanie: 
- klasyczne, 

- cegiełkowe, 
- kierunkowe. 
Technika klasyczna polega na nawinięciu włosów w pięciu rzędach: 

- pierwszy rząd od partii czołowej do linii karku, 
- po dwa rzędy w partiach bocznych głowy. 
 

Technika cegiełkowa  
– na pierwszy wałek nawija się pasmo włosów wydzielone 

symetrycznie nad czołem. Kolejne wałki nawija się tak, aby były usytuowane 
w połowie długości poprzedniego wałka. Technika polecana do wykonywania 
zabiegu na włosach cienkich i delikatnych. W celu uniknięcia niepożądanych 

przedziałków włosy wydziela się 
zygzakowato. 

 

Technika kierunkowa pasma włosów nawija się analogicznie jak do wodnej 
ondulacji. Do kreatywnych techniki nawijania włosów zalicza się nawijanie: 
- pionowe płaski i spiralne, 

- na szczytowych partiach głowy tzw. „twist”, 

- samych końcy tzw. „bunches” i „ scoop”, 
- w ósemki „weave”, 

- jodełkowe, 
- diagonalne. 

 
 



 

Sposoby nawijania włosów wskazanymi wyżej technikami przedstawiono w 
poniższej tabeli. 

 



 

Aplikacja płynu trwale ondulującego 
Przygotowanie preparatu powinno przebiegać ściśle według instrukcji 

producenta środka ondulującego. Płyn nakładą się dwiema metodami: 
- kropelkową przy użyciu aplikatora, 

- ciągłą przy użyciu gąbki. 
Najczęściej preparat aplikuje się rozpoczynając od włosów na szczycie głowy 
do linii karku, następnie w części ciemieniowej głowy i na bokach, na końcu 

pasma w części skroniowej. 
 



Czas i kontrola działania płynu 

Płyny do trwalej ondulacji mają załączoną instrukcje zawierające informacje 
o czasie działania preparatu, co zapobiega zniszczeniom włosów oraz 

gwarantuje trwały efekt ondulacji. Fryzjer jest zobowiązany do kontroli 
skrętu włosów poprzez wałek próbny – tj. sprawdzenia, czy struktura włosa 
została przekształcona w stopniu umożliwiającym zachowanie formy nadanej 

mu przez wałek. 

 

Jeżeli przekształcenie jest prawidłowe to przystępuje się do płukania. Jeżeli 
skręt jest za słabły można przedłużyć czas działania preparatu o 2–5 minut 
(zależnie od rodzaju użytego środka i struktury włosów). 

 
Płukanie i osuszanie włosów 
Czas płukania wynosi od 3–5 minut. Przy włosach długich powinien zostać 

wydłużony. Dokładne wypłukanie preparatu gwarantuje prawidłowe 
utrwalenie skrętu. Po wypłukaniu włosów osusza się je ręcznikiem lub 

papierową serwetką. Szczególną uwagę należy zwrócić na osuszenie włosów 
w obszarze karku. Należy pamiętać, że nadmiar wody we włosach jest 
przyczyną niedostatecznego utrwalenia skrętu w kolejnym etapie 

zabiegu. 

 



Odpęcznianie włosów 

Przed aplikacją utrwalacza poleca się przeprowadzenie odpęczniania. Proces 
ma na celu lekkie obniżenie odczynu włosów i zbliżenie do siebie sąsiednich 

łańcuchów keratynowych. W efekcie odtwarzanie mostków cystynowych jest 
bardziej precyzyjne i efektywniejsze. Preparat zależnie od długości włosów 
nanosi się 1–2 krotnie. Środek pozostawia się na włosach przez ok. 3 minuty 

i nie spłukuje. 
 
Aplikacja i spłukanie utrwalacza 

Ten etap zabiegu trwa od 5 do 8–10 minut. Włosy nasącza się utrwalaczem 
aplikując go (1– 2 krotnie) i pozostawia na ok. 5 minut. Następnie zdejmuje 

się wałki i powtórnie nanosi środek utrwalający na długość i końce włosów. 
Po upływie 5 minut dokładnie wypłukuje. 
 

Przywrócenie naturalnego odczynu włosom 
Ostatnim etapem zabiegu jest przywrócenie włosom naturalnego, lekko 

kwaśnego odczynu. W tym celu nakłada się na włosy preparat, który: 
- obniża odczyn włosów do pH o wartości ok. 5,5, 
- utrwardza keratynę –dzięki temu zostanie zwiększoną stabilność i efekt 

przekształcenia struktury. Poniższe zdjęcia przedstawiają różnice w 
strukturze włosów przy zastosowaniu utwardzacza keratyny (zdjęcie B) i bez 
zastosowania wskazanego preparatu (zdjęcie A). 

 

 

Określenie wskazań pielęgnacyjnych do domu 
Trwałość pielęgnacji, sprężystość oraz elastyczność będzie tylko wtedy, jeżeli 

włosy w domu będą odpowiednio pielęgnowane. Ważna jest w tym rola 
fryzjera, który powinien nauczyć klienta postępowania i zaproponować 
odpowiednie środki pielęgnacyjne. 

 

Zadanie : Opisz pielęgnację domową włosów po trwałej ondulacji. 

Proszę korzystać z podręcznika do technologii. 


