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Mytí vlasů 
 

Hygienický význam 
Z pokožky odstraňujeme : 
 nečistoty 
 prach 
 zbytky vlasových přípravků 
 výměšky potních a mazových žláz 
 částeček odlupující se zrohovatělé kůže(=lupů) 
Správným mytím předcházíme vzniku kožních 
onemocnění 
Pocit čistoty 



ROZDĚLENÉ NEČISTOT 

•rozpustné ( soli )ve vodě 

•  nerozpustné  

( lupy,prach a maz ) 



Správné mytí 

• Správný technologický postup 

• Vhodný šampon 



Základní účinná látka šamponu 

• TENZIDY -MOLEKULY ROZPUSTNÉ VE VODĚ 
– HYDROFOLNÍ 

MOLEKULY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH  
LIPOFILNÍ 
• PŘITUČŇUJÍCÍ LÁTKY - při mytí se 

odstraňuje maz 
• šampon obsahuje maz, který vrací pokožce 
• brání svědění napětí pokožky 
• OŠETŘUJÍCÍ LÁTKY 



 Druhy šamponů 

•  mýdlové 

• nemýdlové 

•  suché 



Mýdlové šampony 

•dnes se již nepoužívají, na 
vlasech zanechávají šedý 
matný povlak a špatně se 
vymývají. 

• vyrábějí se v práškové nebo 
v tekuté formě 



Nemýdlové šampony 

• v různých formách-především jako husté tekutiny, 

•  gely, krémy, práškové přípravky 

• neobsahují mýdla 

•  Obsahují povrchově aktivní syntetické látky, které 
podporují vysokou pěnivost 

• neutrální reakci a nesrážlivost v tvrdé vodě. 

• vlastnosti látek jsou neustále zlepšovány pro kvalitu a 
druh vlasu 

• některé šampony mají přídavek léčivých látek omezující 
tvorbu lupů nebo maštění vlasů 



Složení nemýdlových šamponů 

• syntetické detergenty (hlavní složka) 

• bílkovinné látky 

• biologické aktivní látky (výtažky z rostlin) 

• vitamíny ( B5-pantenol-nejdůležitější) 

• minerální látky ( Fe,Ca,Sl,Zn- nejdůležitější) 

• parfémační přísady 

•  barviva 

•  konzervační látky 



Suché šampony 

 

•  jsou to pouze prachové substance (směs 
prachových látek) se schopností přijmout tuk 

z vlasů a vázat na sebe nečistoty 

•  Po aplikaci se šampon vyčeše 

•  Vlasy jsou matné a zůstává v nich jemný prášek 

•  Používá se při rychlé úpravě vlasů 

•  Maximálně jednou mezi umytím. 

• Aplikuje se na suché vlasy 



Druhy šamponů 

• Na normální vlasy ( šampon obsahuje méně 
ošetřujících látek) 

• Na mastné vlasy (účinné látky schopné vázat 
maz) 

•  Proti lupům (lupy – houby) 

• Na suché vlasy (další tukové přísady) 

• Na roztřepené vlasy ( látky k uzavření 
poškozených míst – látky podobné keratinu a 
tuky)  



Speciální šampony 

• Na barvené vlasy 

• Zlepšení pružnosti při natáčení 

• Zvětšení objemu 

• Citlivou pokožku 

• Dětské šampony 



TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

• Ochranné prádlo - (Nepropustná pláštěnka) – 
přes ní ručník 

 

• Mycí mísa upravit na velikost – pohodlí 
zákazníka 









Pročesat vlasy  

• zbavení nečistot vyčesáním  

• (krátké vlasy - prsty) 

• Při česání provádíme diagnózu vlasů 

 

  

              vybrat odpovídající šampon 











Důkladně propláchnout vodou 

• teplota vody – kontrola na 
hřbetu ruky – pokožka hlavy 
citlivější 

• Upravit teplotu vody dle přání 
zákazníka 



Obrázek použit z  
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=815&q=voda+tekouc%C3%AD&oq=voda+tekouc%C3%AD&gs_l=img.12..0i24.2610.5891.0.8985.12.8.0.4.4.0.172.10

31.2j6.8.0....0...1ac.1.32.img..0.12.1031.badjYblZ66o#q=tekouc%C3%AD+voda+teplota&tbm=isch 2.11.2013 





Technologický postup 

•Při oplachováním chránit 
hřbetem ruky přiloženým 
ke konturám vlasů obličej 
zákazníka 









Nanesení šamponu  

Množství šamponu je závisle 

•  na délce vlasů 

•  hustotě vlasů  

•  stupně znečištění (10-15ml) 





Nanesení šamponu  

• Šampon rozetřít v dlani  

• nanést na čelní část 

• boční partie – týl 





NANÁŠENÍ ŠAMPONU 

• Krouživé pohyby   

•  masáž při mytí  

• konečky prstů  

• od čela  

• k týlní partii  

• přes boční část 













Pěna při mytí 

• Pěna – která vzniká pohyby rukou 
zachycuje uvolněné částice nečistot 
až do spláchnutí 

• Při silném znečištění pěna nepojme 
všechny nečistoty – málo pěny 

• Správná tvorba pěny –vlasy jsou čisté 



http://www.google.com/imgres?biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=vfmT2lkb-
tKM6M:&imgrefurl=http://www.kaderbezouskova.unas.cz/udrzba.html&docid=8RKwI_JdH3atGM&imgurl=http://www.kaderbezouskova.unas.cz/img/kondicioner.jpg&w=249&h=248&ei=cC2SU

pz2LMP60gXW_YDwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=419&dur=31&hovh=198&hovw=199&tx=100&ty=87&page=1&tbnh=156&tbnw=156&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:15,s:0,i:122 
2.11.2013 



Technologický postup 

• Opláchnutí – několikrát – načechrat 

• Trvat minimálně 2 minuty 

• Na závěr z vlasů vytlačíme rukou 
vodu 

• Zbývající voda se vytlačuje froté 
ručníkem 















NANESENÍ KONDICIONERU 

přípravek pro zlepšení kvality vlasů . 
Používá se zpravidla po umytí vlasů 

šamponem, KONDICIONER SE 
OPLACHUJE VODOU 

























BOZP 

•umělé nehty – nesmí 
zákazníka škrábat 

• kadeřnice nesmí mít na 
rukou předměty, které 
zatrhávají vlasy – prstýnky, 
náramky 



Práce po skončení mytí vlasů 

• Zákazníkovi dát čistý ručník 
na krk 

•Uklidit mycí box 



SPECIÁLNÍ ZPŮSOBY MYTÍ  

• MYTÍ U KOŘÍNKŮ – při částečném mytí 
dlouhých vlasů – šampon se zředí 1 . 10 a 
nanáší se na suché vlasy lehce vmasírovat 
– důkladně opláchnout 

• MYTÍ MAROCKOU LÁVOU – 1 – 2 lžičky 
lávy s vodou – kaše nanese na vlasy – 
vysává se maz 

• SUCHÉ MYTÍ  



BOZP 

• PROVÁDÍ SE POUZE NA ZDRAVOU POKOŽKU 

• POUŽÍVÁ SE OCHRANNÉ PRÁDLO 

• POMŮCKY MUSÍ BÝT UDRŽOVÁNY V ČISTOTĚ 

• DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

• SPRÁVNÁ TEPLOTA VODY 

• NESTŘÍKAT DO OBLIČEJE – UŠÍ,OČI 



http://www.google.com/imgres?biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=dSdfUI6OMj-XxM:&imgrefurl=http://kosmeticketrendy.cz/sampony-na-
lupy/&docid=yi6mveN7mWQXjM&imgurl=http://kosmeticketrendy.cz/wp-content/uploads/2012/10/myt%2525C3%2525AD-

vlas%2525C5%2525AF2.jpg&w=600&h=338&ei=cC2SUpz2LMP60gXW_YDwCg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=126&tbnw=224&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98&tx=122&ty=82 
2.11.2013 



http://www.google.com/imgres?biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=M1RYnItRV962RM:&imgrefurl=http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-jidlo-na-vlasy-
nepatri/373812&docid=Bep9KlKibupFiM&imgurl=http://i3.cn.cz/14/1240920179_vlasy-

myti.jpg&w=435&h=313&ei=cC2SUpz2LMP60gXW_YDwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=270&dur=125&hovh=190&hovw=265&tx=82&ty=82&page=1&tbnh=126&tbnw=178&start=0&ndsp=33
&ved=1t:429,r:6,s:0,i:95 2.11.2013 


