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Ondulacja wodna. 

Temat: Preparaty stylizujące. 
 

Przez ondulację wodną rozumie się układanie włosów na mokro według 
zamierzonej, odpowiednio dobranej linii fryzury, ich wysuszenie i rozczesanie 
zgodnie z założeniami fryzury dziennej, wieczorowej, artystycznej lub 

okolicznościowej. Środki do ondulacji wodnej nakłada się bezpośrednio na 
pasma włosów albo rozprowadza na całe włosy, a następnie dodatkowo 
zwilża się poszczególne pasma. Czynności przygotowawcze przed 

wykonaniem ondulacji wodnej obejmują kolejno: mycie głowy, strzyżenie 
włosów, oraz nawilżanie włosów płynem. Dobre ułożenie włosów, a tym same 

wykonanie uczesania jest niemożliwe bez poprawnego ostrzyżenia. Przy 
nawilżaniu należy zwrócić uwagę a równomierne i w dostatecznym stopniu 
nasączenie wszystkich partii włosów płynem do ondulacji. Płynu należy 

używać z umiarem, by nie ściekał po włosach i skórze, gdyż ma on 
zwykle właściwości zlepiające. Preparaty do układania włosów są 

produkowane w formie: roztworów, pianek, żeli, kremów, wosków i aerozoli. 
Powinny szybko wysychać i zostawiać na włosach cienką, klarowna powłokę 
oraz mieć przyjemny zapach. Nie powinny natomiast ulegać fermentacji i 

zostawiać na włosach matowego osadu. Preparaty do układania włosów 
można podzielić na dwie główne grupy: 
1) preparaty do wodnej ondulacji 

2) preparaty utrwalające–środki stylizujące. 
Preparaty do wodnej ondulacji nakładane są na mokre włosy i służą do 

ułatwienia ułożenia fryzury, przyspieszają suszenie, a jednocześnie nie 
pozostawiają na nich śladów. Natomiast preparaty utrwalające w odróżnieniu 
od poprzednich, stosowane są na suche włosy. Służą do uzyskiwania fryzury 

o dowolnym kształcie. Mogą zawierać pigmenty nadające włosom 
krótkotrwała barwę lub powodujące efekt mokrych włosów. Preparaty do 

układania włosów maja zazwyczaj postać roztworów wodno –alkoholowych 
lub żeli. Podstawowym składnikiem tych środków są polimery syntetyczne 
takie jak: poliwinylopirolidon (PVP), polioctan winylu (PVA) lub poli(kwas 

akrylowy) (PAA). Są to substancje polimeryczne (wielkocząsteczkowe) o 
właściwościach błonotwórczych i są rozpuszczalne w wodzie. Ich zadaniem 
jest utworzenie na powierzchni włosów cienkiej warstwy, która powoduje 

usztywnienie fryzury i utrzymuje jej żądany kształt do pierwszego 
mycia. Mieszanina alkoholu i wody pełni funkcje rozpuszczalnika do wyżej 

wymienionych polimerów, jest ich nośnikiem, który ułatwia ich aplikacje na 
włosy. Ponad to preparaty te zawierają również glikol polietylenowy pełniący 
role plastyfikatora, czyli środka który zapewnia pewną elastyczność fryzurze 

usztywnionej osadzoną na powierzchni błoną polimerową. Oprócz w/w 
substancji preparaty do wodnej ondulacji zawierają również szereg 
innych substancji pomocniczych. Wszystkie substancje chemiczne i ich 

funkcja w tego rodzaju preparatach przedstawiona jest w tabeli poniżej. 



 

Jak już wspomniano preparaty do wodne ondulacji mają różną postać. 

Formy występowania i ich podstawowy skład przedstawiony jest poniżej. 
Płyny do układania włosów –preparaty ciekłe, roztwory wodno –alkoholowe, 

których głównymi składnikami są: rozpuszczone polimery błonotwórcze, 
plastyfikatory, środki kondycjonujące, konserwanty i środki zapachowe, 
Pianki– preparaty spienione, forma roztworu koloidalnego w którym fazą 

rozproszona jest gaz (propelent), a rozpraszającą ciecz(mieszanina wody i 
alkoholu), zawierają duże ilości 
środków powierzchniowoczynnych, substancje błonotwórcze, środki 

kondycjonujące, plastyfikatory, konserwanty i substancje zapachowe. 



Żele–postać galaretki, roztwory wodno–alkoholowe z zagęszczaczami 

nadającymi im formę żelu, głównymi składnikami są: substancje 
błonotwórcze, kondycjonujące, plastyfikatory, konserwanty, substancje 

zapachowe, substancje higroskopijne. Druga grupa preparatów są środki do 
układania włosów na sucho. Są to tzw. Preparaty stylizujące. Maja one 
najczęściej postać: kremów, brylantyn i wosków (pomady do włosów) 

lub gumy fryzjerskie.. 
Kremy–preparaty o gęstej, gładkiej konsystencji, emulsje typu w/o lub o/w. 
Brylantyny–preparaty o konsystencji stałej lub ciekłej, ich głównym 

składnikiem jest olej parafinowy i wazelina, są tłuste nadają włosom połysk i 
wygładzają. 

Woski–preparaty stałe na bazie wosków naturalnych (pszczeli) lub 
mineralnych (cerezyna) bądź syntetycznych (parafiny, estry), tłuste w dotyku, 
wygładzają i nadają połysk włosom. Ogólnie preparaty te maja za zadanie 

utrwalić kształt fryzurze, uelastycznić, nadać połysk 
i gładkość, stworzyć ochronny film. Głównie stosowane sa w przypadku 

włosów krótkich. Zazwyczaj są wzbogacane w środek powierzchniowo 
czynny, który ułatwia ich zmywanie. W zależności od zastosowania w/w 
preparaty mają różny skład surowcowy. W przypadku preparatów 

stosowanych wspomagająco przy prasowaniu włosów zawierają substancje 
odporne termicznie, które zabezpieczają włosy przed szkodliwym 
działaniem wysokiej temperatury. W tym przypadku stosowane są silikony, 

które ułatwiają rozczesywanie, kondycjonują włosy, zabezpieczają keratynę 
przed przegrzaniem. Ponad to zawierają substancje nawilżające –glicerynę i 

pantenol, węglowodory –nadające połysk oraz rozpuszczalniki (woda i 
alkohole). Preparaty te poza funkcją ochronna pełnia role środków 
przedłużających efekt stylizacji. Jeżeli preparat służy do układania włosów 

rękami to najczęściej sporządzony jest na bazie roztworów polimerów 
akrylowych. Ponad to wzbogacony jest w węglowodory i woski 

(działanie ochronne i nabłyszczające), środki pielęgnujące: alkohole 
tłuszczowe (alkohol cetylowy) i pantenol oraz konserwanty. Środki te po 
nałożeniu na włosy nadają im elastyczność i utrwalają żądany kształt 

fryzurze. 
 



 

Praca domowa: 

Opisz 5 preparatów dostępnych w drogeriach stosowanych do stylizacji 

fryzur i opisz ich działanie. 

Wykonane ćwiczenia oraz pracę domową należy przesłać na adres mejlowy: 

annasawicka1102@wp.pl  oraz podpisać klasa, imię, nazwisko. 

Terminem są następne zajęcia. 

Pozdrawiam. 
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