
Przygotowywanie 
preparatów barwiących



Zasady przygotowania mieszaniny farbującej

1.Podstawniki barwinika i aktywator powinny być

tej samej firmy.

2. Farbe należy zawsze przyrządzać zgodnie z 

zaleceniami producenta zachowując odpowiednie 

proporcje np.. 1:1,1:1.5 lub 1:2

3. Stężenie oksydantu dobierać w zależności od 

typu farbowania; do farbowania ton w ton lub na 

kolory ciemniejsze najczęściej stosujemy emulsję

utleniającą o stężeniu 3%,6%,do farbowania od 4 

poziomow wzwyż używamy 12%

4. Jeżeli mieszanka barwiąca składa się z dwóch lub więcej 

kolorów farb należy w miseczce najpierw połączyć farby a 

następnie dodać oksydant , dzięki temu składniki będą
dokładnie wymieszane.

5. Jeżeli mieszanka barwiąca składa się z 

kilku kolorów, należy zadbać o to aby były to farby jednej 

firmy.

6. Preparat barwiący do włosów siwych należy przygotować
dodając do koloru docelowego kolor naturalny z z tego 

poziomu ,trzeba wziąć pod uwagę że przy włosach z 

siwizną 70% powinno się dodać 50% koloru naturalnego



7. W celu wzmocnienia intensywności danego koloru 

preparat barwiący należy przygotowac z odpowiednim

supermixem i mixtonem; gotowymi 

wzmaczniaczami koloru służącymi jako dodatki do 

farb lub korekorem koloriu . Korektor koloru lub 

mixton należy dobierac w nastepsujacy sposób

1. Niebieski do wzmacniannia popielatych

2. Żółty do odcieni żółtych

3. Czerwony do odcieni mahoniowo- miedzianych

4. Fioletowy do odcieni fioletowych





W celu zmatowienia danego koloru farby 
należy do mieszaniny farbiącej dodać
korektor o odcieniu przeciwstawnym w kole 
barw, np.. Do farby o złotym spektrum 
dodać korektor fioletowy, do farby o 
spektrum miedzianym korektora 
niebieskiego itp..

Preparat farujący powinno się przygowywać
bezpośrednio przed farbowaniem – gotową
mieszankę należy nanieść na włosy w ciągu 
10 min od jej przyrządzenia w przeciwnym 
razie podstawniki barwnika zaczną utleniać
się w misce lub dozowniku



Kolejność czynności podczas nakładania na 
włosy mieszanki farbującej

I. Dokładnie rozczesane włosy podzielić na 4 sekcje ,prowadząc jedną linią od czoła przez 

środek głowy do zagłębienia potylicznego ,a drugą od lewego ucha przez środek głowy 

do prawego ucha

II. Mieszankę farbującą nakładać od sekcji wyznaczonej z tyłu głowy ,wydzielając w 

obrębie każdej sekcji cienkie separacje a następnie przejść do partii bocznych 

postępsując tak samo.

III. Preparat nakładać równą ,grubą warstwą na poszczególne separacje , aby kolor 

uzyskany po farbowaniu był trwały , o mocnym spekturm kolorystycznym. Równomiernie 

wyznaczone separacje wraz z równo nałożonym preparatem pozwolą uzyskać jednolity 

efekt farbowania bez przebarwień i plam
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