Hajápolási készítmények
A jó megjelenéshez, a kellemes közérzethez hozzátartozik a tiszta, fényes, egészséges haj, és
fejbőr, a rendezett frizura. A haj és fejbőr egészséges állapotának megtartásához rendszeres
gondozásra, és jó minőségű haj ápolószerekre van szükség.
A hajápoló készítmények csoportosítása történhet:
1. Rendeltetésük szerint:
1.1. A haj tisztítását szolgáló készítmények
hajsamponok
hajöblítők, hajrögzítők
hajkrémek, hajpakolások
hajszeszek
hajszínezők,- festékek
1.2. A frizura készítését segítő szerek
rögzítőszerek: hajlakkok, habok, zselék
hajhullámosítók: dauervizek
2. Felhasználók köre szerint:
2.1. Fodrászok számára szánt termékek
2.2. Lakossági felhasználásra szánt termékek
3. A haj tisztítását szolgáló készítmények:
3.1. Hajsamponok: a hajápolás legfontosabb termékei a hajra és fejbőrre tapadt
szennyeződés, zsiradék, korpa, és különböző mikrobák eltávolítását szolgálják,
anélkül, hogy a hajszálakat túlzottan zsírtalanítanék, vagy károsítanák.
Minőségi követelmények:
jó tisztítóhatás
jó habzóképesség
mosás után a haj legyen fényes, jól fésülhető
legyen kellemes illatú, semleges kémhatású, a bőrt és a nyálkahártyát ne irritálja
Legfontosabb összetevőik:
a) temidek: mennyiségük és minőségűk alapvető minőséget meghatározó
tényező.
Lehetnek:
- amionaktívak jól tisztítanak habzanak, erősen zsírtalanítanak zsíros hajra
szolgáló termékekben található
- amfoterek
kíméletesebbek
- nem ionosok
A csomagoláson általában nem tüntetik fel a temid típusát
b) adalékanyagok sokfélék lehetnének, meghatározzák a sampon speciális
rendeltetését ápoló, kondicionáló, antisztatizáló, korpásódás elleni stb.
c) hatóanyagok a hajtípusától függően változó
- száraz hajra: kamilla
- zsíros hajra: csalán, komló
- korpás hajra: kén
d) sűrítőanyagok: feladatuk a sampon állagának kialakítása konyhasót vagy
kormohidot használnak erre a célra.
e) konzerválószerek: nagyon fontos alkotórészei a samponoknak. Fő tömegükben

vizet tartalmaznak, ezért romlékony. Ezt akadályozzák meg ezek a szerek (csak
engedélyezett anyagok használhatók)
f) egyéb összetevők: szén, illatanyagok
Samponok halmaz állapota lehet:
folyékony
krém
szilárd, száraz sampon
Csomagolásuk: a környezetvédelmi szempontokból előnyös PE flakonokba történik.
Szerepelni kell rajtuk a kővetkezőknek:
a termék neve
milyen típusú hajra ajánlott: normál, száraz, zsíros, korpás stb…
gyártó neve és címe, import termékeknél a származási ország
gyártási minőség megőrzési idő
4. Hajöblítők és hajbalzsamok: vizes oldatok, amelyeket hajmosás után használnak.
Feladatuk a haj fésülhetőségének javítása, a haj lágyítása.
(Két fő típusuk
nedves hajra viszik fel, hatni hagyják, majd leöblítik
nedves hajra viszik fel, bedörzsölik, és nem öblítik ki a hajból)
5. Hajkrémek, hajpakolások
Feladatuk a töredezett, károsodott haj regenerálása, táplálása, kondicionálása.
Fő összetevőik: hajtápláló zsírok, olajok, viaszok pl. ricinus olaj, vitaminok. Hatásuk 2030 perc alatt fejtik ki, ezután a hajból vizes, samponos mosással kimoshatóaknak kell
lenniük. Ált. O/V típusú emulziók.
6. Hajszeszek
Feladatuk: az egészséges haj megtartása, erősítése, növekedésének serkentése
Összetételük:
40-70% etil-alkohol  ez serkenti a fejbőr vérellátását és fertőtlenít, szárító
hatású
ricinus olaj
adalékanyagok: pl. fűszerpaprika kivonat
7. Hajszínezők, hajfestékek
Csoportosításuk történhet:
7.1. Összetételük alapján:
a) természetes eredetű, növényi hajfestékek ilyen pl kamilla. Ma újra divatosak,
mikrobiológiai szempontból nem mindig kifogástalanok.
b) oxidációs hajfestékek elsősorban fodrászok számára készülnek. Ma egyre bővül a
korszerű, otthon használható hajfestékek választéka is.
7.2. Festőhatásuk alapján
a) hajszínezők
b) hajfestékek
Pl:
1) A frizura készítését segítő szerek
a) hajrögzítők
Lakkok: a kész frizurára permetezik, a haj felületén megszáradt filmréteg a hajszálakat
magasan rögzíti.
Összetételük: etil-alkoholban oldott filmképző anyag: zselék, waxok
b) hullámosító szerek: dauervizek  időnként népszerűek
hatóanyagaik bomlékonyak, ezért fontos a gyártási és a minőség megőrzési

időfeltűntetése. A korszerűbb termékek igazodnak a haj állapotához, erős, közepes,és
gyenge jelzéssel látják el ezeket.

