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1/2lekcja Temat: Trwała ondulacja – powtórzenie. 

Preparaty trwale ondulujące składają się zazwyczaj z dwóch składników: 
1) płynu zmiękczającego keratynę, który umożliwia nadanie włosom odpowiedniego 
kształtu, 
2) utrwalacza (neutralizatora), który odbudowuje strukturę siarczkowa białka zmieniając 
strukturę keratyny, utrwala nadany kształt. 
Podstawowym składnikiem każdego płynu trwale ondulującego jest reduktor. 
Najczęściej jest kwas tiglikolowy lub jego sole (np.: tioglikolan amonu), które działają 
w środowisku zasadowym. Preparaty powinny zawierać maksymalnie 8% tej substancji, 
natomiast pH tego środka nie powinno przekraczać wartości 10. obecnie coraz częściej kwas 
tioglikolowy jest zastępowany cysteiną, która w przeciwieństwie do niego nie jest substancja 
szkodliwą i drażniącą skórę głowy. Ma ona jednak ta wadę, że wykazuje ona słabsze 
właściwości redukujące i czas stosowania preparatu musi być wydłużony. W nowoczesnych 
środkach trwale ondulujących stosowana jest mieszanina cysteiny i kwasu tioglikolowego. 
Kombinacja tych dwóch substancji daje dobre efekty w stosunkowo krótkim czasie, a nie jest 
tak drażniąca i szkodliwa jak sam kwas tioglikolowy. Tego typu środki stosuje się 
w przypadku włosów odpornych na skręt i naturalnych. 
Można również wykonywać trwałą w środowisku obojętnym lub lekko kwaśnym tzn. 
przy pH ok. 6. W tym wypadku, jako substancja redukująca stosowany jest ester kwasu 
tioglikolowego i gliceryny lub sole kwasu siarkowego. Ten typ preparatów należy stosować 
do włosów rozjaśnianych, farbowanych i porowatych, ponieważ wykazuje on słabsze 
działanie redukujące i nie powoduje silnego pęcznienia włosów. 
Drugim składnikiem preparatów do trwałej ondulacji jest utrwalacz zwany również 
neutralizatorem. Jego podstawową substancja czynna jest utleniacz (oksydant). W przypadku 
preparatów działających przy zasadowym pH (przypomnienie: większym niż 7) jest 
najczęściej roztwór wodny nadtlenku wodoru (H2O2) o stężeniu 1–2%. Natomiast 
w przypadku płynów działających w środowisku lekko kwaśnym (przypomnienie: pH<7) lub 
obojętnym (pH=7) stosowane są roztwory wodne bromianu sodu o stężeniu 7–15%. 

 



 

 



 

Należy pamiętać, że zabiegi trwałej ondulacji są przeprowadzane przy użyciu dość 
agresywnych substancji chemicznych i należy je wykonywać nie zbyt często, ponieważ 
można spowodować trwałe uszkodzenia włosa objawiające się przesuszeniem, łamliwością 
i zmatowieniem. Aby zapobiegać ubocznym skutkom tych zabiegów stosuje się preparaty 
ochronne przed nałożeniem płynu do trwałej ondulacji jak również po spłukaniu preparatu. 
Preparat, który stosuje się w celu ochrony włosów przed zabiegiem zawiera: 
węglowodory, oleje mineralne, woski, alkohole tłuszczowe. Substancje te mają za zadanie 
ochronę miejsc uszkodzonych we włosie i zapewnienie równomiernego przekształcenia 
struktury białkowej włosa. Osadzają się one na całej długości włosa i opóźniają przenikanie 
aktywnych substancji płynów do trwałej ondulacji w głąb włosa w miejscach uszkodzeń 
i fragmentów bardziej porowatych. 
Po zabiegu trwałej ondulacji i spłukaniu należy zastosować neutralizator. Jest to 
kompozycja substancji przywracających naturalny, lekko kwaśny odczyn włosom. Dzięki 
jego zastosowaniu łuski włosowe zamykają się–włosy są gładsze w dotyku, lśniące i łatwiej je 
rozczesać. Jako neutralizator może służyć odżywka do włosów, w handlu dostępne są 
specjalne preparaty tego typu. 

3/4 lekcja  Temat: Mechanizm chemicznego ondulowania włosów.  
 
Włosy maja dwie podstawowe struktury białkowe keratyny. Strukturę a–keratyny 
(czytaj: alfa keratyny), charakteryzującą się tym, że mostki disiarczkowe (cystynowe) między 
łańcuchami białkowymi są ułożone prostopadle do łańcuchów polipeptydowych i strukturę 
b–keratyny (czytaj: beta keratyny), w której mostki disiarczkowe ułożone są skośnie 
w stosunku do łańcuchów białkowych. 



 

W przypadku struktury alfa włosy sa sztywne i trudne do układania. Natomiast włosy 
mające strukturę beta są, w zależności od kąta nachylenia mostków disiarczkowych 
(im większy kąt nachylenia tym włosy są bardziej skręcone), lekko pofalowane lub 
w skrajnych przypadkach kędzierzawe. 
Pod względem zachodzących reakcji chemicznych proces trwałej ondulacji polega na 
zmianie struktury keratyny alfa w beta. 
W pierwszym etapie zabiegu, nałożenie płynu do trwałej ondulacji zawierającego 
czynniki redukujące w środowisku alkalicznym tzn. o wartości pH 7–9 powoduje 
rozpuszczenie ochronnego płaszcza lipidowego na włosach i rozchylenie łusek. Dzięki temu 
substancja redukująca wnika w głąb włosa, uwodarnia mostki disiarczkowe (cystynowe) 
i w ten sposób powoduje ich rozrywanie. Keratyna dzięki temu jest podatna na dowolne 
kształtowanie. Włosy są nawijane na wałki i nadawany jest im żądany kształt. Gdy włosy 
przyjmą żądany kształt proces jest przerywany przez obfite spłukiwanie preparatu z włosów. 

Dzięki tej operacji włosy zawierają od. 20% do 30% uwodornionych (zredukowanych) 
mostków cystynowych w zmienionym położeniu. 
Kolejnym etapem jest utrwalenie otrzymanego skrętu włosów przez zastosowanie 
drugiego składnika środka do trwałej ondulacji, czyli utrwalacza. Substancje utleniające 
(np.: nadtlenek wodoru) zawarte w tym preparacie podczas reakcji z uwodornionymi 
mostkami disiarczkowymi odrywają od nich wodór, który wraz z wydzielonym w reakcji 
rozpadu utleniacza tlenem tworzą cząsteczki wody. Usunięcie atomów wodoru powoduje 
odtwarzanie się mostków disiarczkowych i powstanie zmienionej i trwałej nowej struktury 
keratynowej. 

Ostatni etap zabiegu wykonywania trwałej ondulacji polega na przywróceniu włosom 
i skórze głowy naturalnego poziomu pH, czyli 5,5 oraz często stosowane są w tym etapie 
hydrolizaty białkowe, które wbudowują się w ubytki w strukturze włosów wywołane 
zabiegiem. Stosowane są tu specjalne preparaty zalecane przez producenta płynów do 
trwałej 
ondulacji lub inne odzywki do włosów. Zastosowanie odpowiednich preparatów daje dobre 
efekty w postaci wzmocnienia, poprawy odporności mechanicznej włosów oraz nadania im 
połysku, puszystości, czyli zdrowego wyglądu. 

 

 



Pytania do opracowania. 

1. Z ile składników składają się preparaty do trwałej ondulacji i co jest ich główną 
substancją czynną? 
2. Jakie zadanie pełnia substancje redukujące i jakie są ich rodzaje? 
3. Co to są utleniacze i jaką funkcje pełnia w preparatach do trwałej ondulacji? 
4. Omów substancje stosowane w płynach do trwałej ondulacji, jakie pełnia funkcje? 
5. Jak działają aktywne składniki utrwalacza na włosy? 
6. Czym różni się trwała ondulacja wykonywana w środowisku alkalicznym od 
Wykonywanej w środowisku kwaśnym? 
7. Do jakiego rodzaju włosów należy stosować trwałą „kwaśną a do jakich „zasadową”? 
8. Wymień czynności jakie należy wykonać podczas zabiegu trwałej ondulacji. 
9. Na czym polega zmiana struktury keratyny z alfa na beta? 

 



 

Opracowane pytania i wypełnione tabelki z ćwiczeniami proszę przesłać do 03.04.2020r na 

mejla: annasawicka1102@wp.pl 
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