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Balayage 

Charakteristika: Mimoriadne jemné presvetlenie, ktoré pôsobí prirodzene. Zosvetľujúca 

farba sa nanáša ručne na pramene po celom vlase, aby sa farby prirodzene zmiešali. Cieľom 

je, aby napodobnili spôsob, akým sa vlasy na slnku zosvetľujú. Prirodzený vzhľad potom 

naďalej ostáva, aj keď vlasy postupne vyrastajú. Táto technika vyzerá skvele na blond aj 

tmavších hnedých vlasoch. 

 
 

Pracovný postup balayage 

 

 

Materiálnezabezpečenie: 

 

Náradie: rozčesávací hrebeň, hrebeň s hrotom, miska na odfarbovací roztok, štetec na 

nanášanie odfarbovacieho roztoku, odmerka alebo digitálna váha, časový 

spínač 

Pomôcky: froté uterák, nepriepustná pláštenka, papierový golier, ochranné rukavice, 

alobal 

Materiál:   peroxid vodíka 6%, 9%, 12% (závisí od farby a kvality vlasov zákazníčky) 

zahusťovač (melír), šampón, regeneračný prípravok (kondicionér), prípravok 

na stlmenie žltého nádychu vlasov, ochranný krém na ruky (obr. 1) 

 
Obr. 1 Náradie a pomôcky /vlastný zdroj/ 

 



1. krok  

Vlasy dôkladne prečešte hrebeňom. Pred odfarbovaním ich rozdeľte stredovou cestičkou. 

Hrotom hrebeňa oddeľte rovnako tenké pramienky 1cm hrubé a štetcom naneste rovnomernú 

vrstvu odfarbovacieho roztoku (melír s peroxidom 6, 9, 12 %) - závisí to od typu, hĺbky 

a požadovanej miery zvýraznenia vlasov. Čas pôsobenia odfarbovacieho prípravku môže 

trvať pri obrysoch 10-15 min., balancia na celú hlavu okolo 30-50 min., zložitejšie sfarbenie 

vlasov až  3 hod. 

Jednotlivé pramene ukladajte  na alobal tak, aby sa neprekrývali cez seba. Pramienky držte 

voľne v jednej ruke a druhou na ne nanášajte farbu plynulými ťahmi štetca. To umožňuje 

vytvárať farebné spojenia rôznej intenzity, výsledkom je prirodzený vzhľad plný energie. 

Korienky vlasov však zostávajú takmer nedotknuté (obr. 2). 

 

Obr. 2 Nanášanie odfarbovacieho roztoku /vlastnýzdroj/ 

 

2. krok Farbu nanášajte po dĺžke vlasov a na končeky vlasov predovšetkým tam, kde lemujú 

tvár. Prechody sú tlmené a jemné (obr. 3). 

 
Obr. 3 Lemovanie tváre odfarbovacím roztokom  /vlastný  zdroj/ 

 



3. krok  

Proces zosvetľovania priebežne kontrolujte, aby nedošlo k poškodeniu a narušeniu 

celistvosti vlasu. Doba pôsobenia prípravku na farbenie je 40 minút (obr. 4). 

 
                 

Obr. 4 Pôsobenie odfarbovacieho roztoku /vlastný zdroj/ 

 



4. krok  

Po uplynutí  doby pôsobenia zákazníčku presuňte k umývaciemu boxu,  odstráňte 

alobal z vlasov a dôkladne ich umyte šampónom. Ďalej vlasy opláchnite vodou 

a naneste na ne regeneračný prípravok, ktorý nechajte chvíľku pôsobiť. Nakoniec 

vlasy znova opláchnite vodou (obr. 5-6). 

 

 
Obr. 5 Odstraňovanie alobalu a umývanie vlasov  /vlastný zdroj/ 

 

 
Obr. 6 Nanášanie regeneračného prípravku /vlastný zdroj/ 

 



5. krok  

Jemné i výraznejšie kontrasty vo vlasoch sa dosahujú nanášaním farieb na jednotlivé 

pramienky pomocou štetca. Tým sa opticky zvyšuje alebo znižuje objem vlasov (obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Výsledný efekt našej práce - Balayage   /vlastný zdroj/ 

 

 

Dodržiavanie BOZP a hygienických predpisov 

 Udržujte čistý pracovný odev a zdravotnú obuv, po práci si ruky umyte a nakrémujte. 

 Pred prvým odfarbovaním urobte skúšku citlivosti pokožky. 

 Používajte prípravky schválené MZ SR, správne ich skladujte v suchých, tmavých 

a chladných priestoroch, kontrolujte priebežne expiračnú dobu, dodržujte a 

rešpektujte návod výrobcu. 

 Vlasy neodfarbujte, ak sú veľmi poškodené alebo ak je pokožka v zlom stave (napr. 

červená, podráždená). 

 Odev zákazníčky chráňte čistou ochrannou bielizňou a papierovým golierom. 

 Pokožku okolo kontúr tváre vlasov chráňte krémom. 

 Priebeh odfarbovania priebežne sledujte. 

 Po práci dôkladne očistite a odložte použité náradie a pomôcky. 

 

  

        Zdroje: 

        Fotografie vytvorené počas odborného výcviku v kaderníckej dielni. 

  

 


