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TEKST: KINGA ESTERA JACH-SKRZYPCZAK 

Farbowanie, rozjaśnienie włosów czy zabieg trwałej ondulacji negatywnie oddziałują na 

strukturę i cebulki włosa oraz na delikatną skórę głowy. Zastosowanie w tych zabiegach 

specjalistycznego Trichoblokera zmniejsza szkodliwe działanie chemii fryzjerskiej.

Fo
t. a

rch
. LN

E/F
otolia

|   LNE   |

TRYCHOLOGIA ESTETYCZNA100 |



Na każdym opakowaniu farb do włosów umiesz-

czane są informacje o możliwości wystąpienia silnej 

reakcji alergicznej z sugestią o bezwzględnym wy-

konaniu 48-godzinnej próby uczuleniowej na skórze 

w zgięciu łokcia. Brak reakcji na próbę uczuleniową 

nie stanowi gwarancji, że reakcja uczuleniowa nie 

pojawi się jako rezultat późniejszego procesu ko-

loryzacji, jednakże próba ta jest ważnym środkiem 

ostrożności. Jeżeli podczas koloryzacji lub bezpo-

średnio po niej wystąpią objawy uczulenia, takie jak 

swędzenie skóry, ciała lub głowy, wysypka, opuch-

nięcie twarzy czy okolic oczu, należy jak najszybciej 

zwrócić się po pomoc medyczną.

Wybierz stonowany kolor
Z mojego wieloletniego doświadczenia i obserwacji 

wynika, że szczególnie czarny pigment może zwięk-

szyć ryzyko wystąpienia alergii oraz nasila i przyspie-

sza proces przerzedzenia włosów i łysienia. Zawsze 

zachęcam swoje pacjentki, aby spróbowały zmienić 

koloryzację na ton brązowy. Szczególnie ważnym 

aspektem jest fakt, iż skóra głowy jest jasna, więc 

w przypadku, gdy włosy nam się wyraźnie przerze-

dzają oraz dodatkowo siwieją, najgorszą rzeczą, 

jaką można zrobić, jest farbowanie ich na bardzo 

ciemne kolory. Nasilamy efekt optycznego złudze-

nia łysienia, który po upływie dwóch tygodni od 

nałożenia farby ze zdwojoną siłą będzie widoczny 

na skroniach, czole i na przedziałku. Szczególnie 

niebezpieczne są farby o spowolnionym działaniu, 

ponieważ zawierają ołów, znany dobrze kancerogen 

i czynnik zakłócający działanie układu hormonalne-

go, który bardzo łatwo jest absorbowany przez skó-

rę i kumuluje się w kościach!

Nieprzyjazny perhydrol
Podczas rozjaśniania i przy kolorach jasnych mamy 

podobną sytuację, tylko że tam groźna staje się wy-

soka zawartość procentowa perhydrolu (H2O2), któ-

ry używany jest jako nieodzowny komponent farb. 

Im jego stężenie jest wyższe, tym głębiej penetru-

je łuskę włosa, dochodząc do rdzenia i odbarwia-

jąc go na stałe. Każdy salon fryzjerski oferuje całą 

gamę technik koloryzacyjnych, więc można zadbać 

o to, aby zabieg był jak najbezpieczniejszy – można 

przeprowadzić go z wykorzystaniem nowoczesnych, 

specjalistycznych preparatów ochronnych, które 

oszczędzą skórę głowy i mieszki włosowe z rosnącymi 

włosami następowymi.

Chroń szczególnie skórę głowy, gdy: 
• zabiegi powtarzane są dość często (np. koloryza-

cja co kilka tygodni),

• skóra głowy jest wrażliwa lub stwierdzono choro-

by skóry głowy oraz zauważono wypadanie wło-

sów, przerzedzenie, łysienia.



Niechciane pozostałości 
Od 20 lat, od kiedy zajmuję się trychologią, jednym z mo-

ich najważniejszych narzędzi diagnostycznych jest dermato-

skop/mikroskop cyfrowy. Zgromadziłam imponującą ilość 

zdjęć przedstawiających skórę głowy po zabiegach che-

micznych, szczególnie po farbowaniu. I to nawet nie bezpo-

średnio po farbowaniu, tylko po upływie tygodni, miesięcy 

– pigment potrafi  zasklepić się pod warstwą naskórka, wni-

kając transdermalnie na stałe w mikroszczeliny naszej skóry 

głowy. Nawet po oczyszczaniu podczas zabiegów trychote-

rapeutycznych, często obserwuję ślady barwników.

Trichobloker: innowacja w zabiegach 
Od początku zaobserwowania problemu, w codziennej 

styczności ze skutkami chemii fryzjerskiej obserwowanej 

makroskopowo, jak i podczas trichoskopii w powiększe-

niu od 20x do 200x, inspirowała mnie myśl o stworzeniu 

skutecznej  bariery zabezpieczającej, chroniącej na czas 

zabiegów skórę głowy z ujściami mieszków włosowych 

i młodych, nowych włosów rosnących. Trafi ający do mnie 

podczas konsultacji pacjenci w większości korzystają z za-

biegów koloryzacji włosów z użyciem chemii fryzjerskiej. 

Często mają podrażnioną, wrażliwą, przesuszoną skórę 

głowy – oczywiście nie tylko na skutek zabiegów, lecz tak-

że innych współczynników wywołujących reakcje skórne – 

m.in. leków, chorób przewlekłych (łuszczyca, atopowe czy   

łojotokowe zapalenie skóry, mukowiscydoza etc.).

Podczas współpracy z fi rmą Genactiv, która wykorzystuje 

w swoich produktach innowacyjne połączenie bioaktyw-

nych składników colostrum bovinum, mleka klaczy i pro-

tein jedwabiu, w fazie tworzenia i testowania preparatu 

stymulującego wzrost włosów Trichofaktor, narodziła się 

myśl o stworzeniu specjalistycznego blokera chroniącego 

włosy i skórę głowy  klientów korzystających z zabiegów 

koloryzacji, rozjaśniania czy trwałej ondulacji. Tak powstał 

Trichobloker. Jego skład zapewnia nam kurtynę mającą 

na celu ochronić, zabezpieczyć skórę głowy przed szko-

dliwym działaniem substancji chemicznych stosowanych 

podczas zabiegów fryzjerskich. W rezultacie mamy mniej 

reakcji alergicznych, podrażnień i uczucia świądu, a dodat-

kowo osłaniamy rosnące włosy następowe.

Trichobloker: aplikacja
Trichobloker nakładamy bezpośrednio na skórę głowy ok. 

5–10 minut przed zabiegiem. Zazwyczaj stosujemy około 

10 ml płynu. Jego działanie jest neutralne, więc nie wpływa 

ograniczająco na efekt koloryzacji, rozjaśniania, pokrycia 

siwych włosów czy skręt przy trwałej ondulacji. 

Jak najbezpieczniej farbować włosy?
• Unikajmy stosowania techniki aplikacji na skórę głowy.

• Wybierajmy stonowaną kolorystykę.

• Stosujmy Trichobloker, który ochroni włosy i skórę głowy.

• Włosy naturalne możemy rozświetlić, nadać im wyra-

zisty odcień, stosując nowoczesne techniki nakładania 

w połączeniu z łagodną chemią fryzjerską. W ten spo-

sób minimalizujemy problem odrostów.

• Całkowicie siwym włosom możemy techniką pasemek 

nadać dowolny stonowany kolor z naciskiem na jasny, 

który nadaje optyczną objętość.

OBSERWACJA: 10-15 min po aplikacji trichoblokera 
(fi lm ochronny – skóra, włos)

Po zastosowaniu TRICHOBLOKERA 
– czysta skóra głowy, mieszki i włosy nowo rosnące

Skóra głowy poddana farbowaniu bez zabepieczenia – drobinki barwników 
zasklepione, często na stałe, w mikroszczelinach skóry

KINGA ESTERA JACH-SKRZYPCZAK 

Prekursorka trychologii i trychoterapii w Polsce. 
Pracuje w prestiżowej Klinice Kolasiński Hair-Clinic, 
jest współzałożycielką i wykładowcą Trichology 
Clinical Education TCE pod auspicjami kliniki.
www.trichomedic.com
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