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4.3. Ondulacja fenowa (modelowanie włosów)
Jest najczęściej stosowaną techniką czesania na mokro. Polega na prawidłowym wyczesywaniu pasm 
włosów w strumieniu ciepłego powietrza. Ondulowanie wykonuje się na lekko podsuszonych włosach 
po naniesieniu odpowiednio dobranego środka do układania. 
Zasady modelowania włosów/ ondulacji fenowej:

• krótkie, półdługie i długie włosy w damskich fryzurach dzieli się na sekcje i pracuje od karku przez 
boki do czoła,

• krótkie włosy w męskich fryzurach modeluje się od czoła do karku przez boki, bez podziałów,
• objętość fryzury zależy od kąta wyczesywania włosów: dużą objętość daje kąt rozwarty, zwiększo-

ną objętość – kąt prosty, a naturalną – kąt ostry (jak przy wałkach, patrz niżej),
• maksymalna szerokość pasma jest równa szerokości szczotki, a grubość – jej średnicy; 
• cieńsze pasma dają bardziej sprężyste efekty niż grubsze, 
• włosy delikatne i uwrażliwione suszy się niższą temperaturą, a włosy grube i zdrowe – wyższą, 
• uwaga! ciepłe powietrze skierowane na skórę głowy może oparzyć klienta.

Przebieg technologiczny modelowania włosów:
• czynności wstępne wykonuje się przed zabiegiem ondulacji fenowej,
• stanowisko wyposaża się w grzebień do rozczesywania, szczotki dobrane do długości włosów i zamie-

rzonej fryzury, suszarkę ręczną, preparat do układania włosów i klipsy sekcyjne,
• na włosy nanosi się preparat i podsusza się je, żeby były lekko wilgotne,
• podział porostu na sekcje do modelowania wykonuje się zgodnie z potrzebą, 
• włosy modeluje się do zaplanowanej linii fryzury: pracuje się kolejno w sekcjach od karku do szczy-

tu głowy, w bocznych i w górnej części porostu z częścią czołową. Średnicę szczotki dobiera się do 
długości włosów, a szerokość pasma do jej szerokości. Grubość pasma wynosi 2-3 cm; suszarkę 
trzyma się z góry, strumień powietrza kierując ukośnie na włosy, zgodnie z kierunkiem ich wzro-
stu, żeby domknąć łuski włosowe (suszenie „pod włos” puszy włosy). Pasmo wyciąga się na szczot-
ce od nasady aż po końce i suszy w kierunku, w jakim mają układać się włosy,

• fryzurę czesze się, utrwala się lakierem, a następnie porządkuje się stanowisko pracy.
Sposób modelowania włosów pozwala osiągać różne efekty. Długie włosy wyciąga się grubą szczot-
ką, którą przesuwa się pod pasmem, co daje fryzurę prostą i wygładzoną. Żeby podwinąć same końce, 
podkręca się je na szczotce. Przy włosach krótkich i średnich szczotkę średniej grubości obraca się pod 
suszonymi pasmami i fryzura uzyskuje naturalny wygląd bez loków. Do loków pasmo włosów nawija 
się na cieńszą szczotkę i podsusza.

4.4. Nawijanie włosów na wałki
W nawijaniu włosów na wałki stosuje się dwie metody:

• płaską – pasmo włosów nawija się od końca do nasady,
• spiralną – pasmo włosów nawija się od nasady do końca.

Przy nawijaniu płaskim stosujemy trzy podstawowe kąty (projekcje):
• kąt prosty (90O) – podniesienie (odbicie) włosów przy nasadzie,
• kąt rozwarty (135O) – silne odbicie włosów przy nasadzie,
• kąt ostry (45O)– brak podniesienia włosów przy nasadzie.
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