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Klippning

Tvätt

Styling

Färgning

Permanent

Utveckling

Hårets möjligheter

Håret

Primärfärger

gul

Röd

blå

Sekundärfärger

orange

violett

grön



Filantinkablar

Microfibrill

Macrofibrill

Cortex

Keratin

Eu-melanin

Pheo-melanin

Cutikula= 

Fjällskikt



Håret

Hårresarmuskel

hårskaft

talgkörtel

hårlök

hårsäck

blodkärl

follikel

hårpapill

melanin

cellmatris

fjällskikt



Hårets anatomi



Hårets atomer och grundämnen

Svavel 
S

Kol    
C

Väte  
H

Syre  
O

Kväve 
N



Håret i sina minsta delar

1. Peptidbryggorna får aldrig brytas, 

då förstörs håret!

2. Svavelbryggor är de starkaste 

bindningarna men minst till antalet, 

bryts av reduceringsmedel. 

(permanentvätska)

3. Saltbryggor bryts av pH-förändring. 

(schamponering)

4. Vätebryggor är vanligast och 

svagast. De bryts av vatten.        

Det är viktigt att tvätta håret före klippning eftersom vi då bryter 

saltbryggorna och kan forma håret.

Torrt hår går sin egen väg, vått hår följer min vilja!



Huden



Anagen fas-tillväxtfas

Katagen fas-övergångsfas

Teogen fas-vilofas



Mer kunskap om huden





Kemi & Fysik

 Kemi i Frisöryrket

 Oxidation (bygga ihop)

 Reduktion (ta isär)

Skapar nytt ämne

Färg

Permanent

 Fysik i Frisöryrket

 Katjon +

 Anjon  -

Förändrar inte ämnet

Magnetism

Dras till eller stöter ifrån



Kemi

 Vatten  Väteperoxid

Vatten      
H2O

Väte

Syre

väte

Väteperoxid 
H2O2

Väte

Syre

väte

Syre



FYSIK 

pH skalan Potentia Hydrogenii

1 147

katjonaktivt anjonaktivt

+ laddat

Surt Alkaliskt

Väte-Jonkoncentration OH-Jonkoncentration



Surt (+) stänger håret

Alkaliskt (-) öppnar håret



Potentia Hydrogenii



pH Trappan -Aggressivitetstrappan

pH 13-14

Konc. lutpH 12
Stark lutpH 11

Hårbort-

tagningpH 10
BlekningpH 9

Oxid. färgpH 8
Perm-

vätskapH7
VattenpH 6+

LättfärgpH 5,5
Hår & hudpH 4

BalsampH 3
VårdfärgpH 2,8

Stab.H2o2pH 1
Stark syra

Minusladdning

Plusladdning

Nonjonisk



Grundfärger - Primärfärger

GULT

BLÅTT

RÖTT



Blandfärger - Sekundärfärger

VIOLETT

ORANGE

GRÖNT



Komplementfärger

Färger som står mitt emot varandra,

dämpar/ neutraliserar varandra



Ljushetslägen

Vitt

Extra ljusblond (9)

Ljusblond (8)

Medelblond (7)

Mörkblond (6)

Ljusbrun (5)

Medelbrun (4)

Mörkbrun (3)

Svart



Våra olika färgförändringar

Toning

lättfärg

mörkare färg

ljusare färg

blondering



Exempel på pH i olika färgprodukter

Colour 
Mask 
pH 4,6

Lättfärg 
Ph 6,5

Mörkare 
färg pH 8

Ljusare 
färg pH 9

Blondering 
pH 9,5

Högsta tillåtna pH är 11.

Det finns i 

hårborttagningsmedel



Hårstrået har  vid hårbotten samma pH som huden, ca 5,5. 

Vid längderna har håret ett högre pH på grund av ålder, slitage 

och schamponeringar.  

Det innebär minusladdning vid topparna och plusladdning vid 

ansatserna. 

En katjonaktiv toning (+) fäster därför bättre vid toppen än vid 

botten. Plus och minus dras till varandra.



Effekten av enkomponents -toning

+++++++++++++ katjonaktiv

pH ca 5,5 + surt

plusladdat

pH ca 8 - alkaliskt

minusladdat



Färgbehandlingars kemi





Analys vid färgbehandlingar

 Utgångsläge

 Kvalitet

 Vitandelar

 Önskemål

 Stora eller små behov

 Stor eller liten förändring





H2O2 + blekningspulver måste blandas enligt bruksanvisningen. Om man tar 

för mycket pulver blir blandningen mer aggressiv, får högre pH, skadar mer.



Kundbemötande vid färgbehandling

 Bild före behandling

 Analys

 Förslag

 Genomförande

 Genomgång

 Bild efter behandling







Fixe-

ring

Perma

nent

vätska

Innehåller: Alkali, 

ammoniumthioglykolat

eller cysteamin, kan 

innehålla bikarbonat för 

att buffra pH värdet

Innehåller: 

Väteperoxid, 

citronsyra, vatten



Pionjärmodellen

Färg är något som utvecklas och nya produkter kommer ständigt. Det är 

viktigt att följa med i utvecklingen av nya färgförändrande produkter.



Enligt  Caroline Jäderblom, tekniker på Olaplex

Ett exempel:





Olaplex

Bild från facebook, Olaplexs hemsida



Permanentbehandling











Imorgon ska vi testa 

kemin och fysiken genom 

olika laborationer
Tack för idag Gunilla Gustafsson



Laborationer

 1 Testa olika produkters pH värde med Universalindikatorer

 2 Test med olika väteperoxidkoncentrationer. Börja med att mäta pH.

 Blanda därefter en tesked torrjäst med 30 ml Väteperoxid. 

 Mät temperaturen. Se förloppet och skriv ner vad som händer.

 3% 6% 9% 12%

 3 Mät pH på permvätska och fixering, häll dessa i ett mätglas och 

kontrollera temperaturen

 Sammanfattning

 Vad lärde vi oss av dessa laborationer?



Mer info

 Klimatsmart frisör Stockholms stad

 KTOH 

 Frisörföretagarna

 Hår och Kemi, D&D förlag

 Kemi för Frisörer, Gunilla Gustafsson, Books on Demand förlag

 Denna bok kan beställas som E-BOK från BoD Books om Demand förlag

 Tack för uppmärksamheten

 Gunilla Gustafsson 


