Fachsprache

Friseurhandwerk / Fryzjerstwo

Arbeitsutensilien, Geräte, Methoden
Narzędzia pracy, urządzenia, metody
 das Rasiermesser

brzytwa

 die handgelegten Wasserwellen

fale wyciskane na mokro (plisowane)

 das Welleneisen

falownica

 der Schnitt

fason strzyżenia
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 die Form der gleichmäßigen Haarschicht

forma jednolita warstwowo

 die schichtweise wachsende Form

forma przyrastająca warstwowo

 die gleichmäßige Form

forma spójna

 die gestufte Form

forma stopniowana

 die asymmetrische Frisur

fryzura asymetryczna

 der Wellenkamm

grzebień do wyczesywania fal

 der breite/schmale Kamm

grzebień wąski/szeroki

 der Pony

grzywka

 der Haarknoten/der Dutt

kok

 der Endeffekt der Frisur

końcowy efekt fryzury

 die Haarspitze

końcówka włosa

 die Kopfform

krzywizna głowy

 die Haarschnittlinie

linia strzyżenia

 die Flachlocken

loki płaskie

 die Spirallocken (Korkenzieherlocken)

loki spiralne

 das elektrische Lockeneisen

lokówka elektryczna

 der Lockenstab

lokówka prosta

 das Spirallockeneisen

lokówka spiralna

 Haarschneider

maszynka do strzyżenia włosów

 die Nasschnitt-Technik

metoda strzyżenia na mokro

 die Trockenschnitt-Technik

metoda strzyżenia na sucho

 die Friseurwerkzeuge

narzędzia fryzjerskie

 der Haaransatz

nasada włosa

 die Ausdünnschere

nożyczki degażówki (siekacze)

 die Effilierschere

nożyczki efilujące

 die Haarschneideschere

nożyczki fryzjerskie

 die Modellierschere

nożyczki modelujące
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 die Punktschere

nożyczki punktujące

 die Thermoschere

nożyczki termiczne

 die Schere mit Mikroschliff

nożyczki z mikroszlifem

 die Schere mit einfachem Schliff

nożyczki ze zwykłym szlifem

 das Rasiermesser für den Stufenschnitt

nóż chiński

 die alkalische Dauerwelle

ondulacja alkaliczna

 die Föhnwelle

ondulacja fenowa

 die neutrale Dauerwelle

ondulacja neutralna

 die Wasserwelle

ondulacja wodna

 die Dauerwelle mit Lockeisenwickler

ondulacja żelazkowa

 die Haarpflege

pielęgnacja włosów

 das Geflecht

plecionka

 der Scheitel

przedziałek

 die Haarstrukturveränderung

przekształcenia struktury włosów

 das Friseurzubehör

przybory fryzjerskie

 das Kreppeisen

przyrząd do wytłaczania wzorów na włosach

 gespaltene/abgebrochene Haarspitzen

rozdwojone/połamane końcówki włosów

 der stehende/an der Decke hängende/an
der Wand montierte Fön mit Haube

stojąca/sufitowa/ścienna suszarka hełmowa

 der Handhaartrockner zum Modellieren der Haare

suszarka ręczna do modelowania włosów

 die Skelettbürste

szczotka szkieletowa

 die Tunnelbürste

szczotka tunelowa

 die Friseurnadel

szpilka fryzjerska

 die Mischtechniken der Wasserwellen

techniki mieszane ondulacji wodnej

 die Grundhaarschnitt Techniken

techniki podstawowe strzyżeń

 die vervollständigenden Haarschnitt Techniken techniki uzupełniających strzyżeń
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 die sauere Dauerwellen

trwała ondulacja na kwaśno

 die Dauerwelle

trwała ondulacja

 das dauerhafte Haarstyling

trwała stylizacja

 die dauerhafte Haarstrukturveränderug

trwałe przekształcenie struktury włosa

 die Avantgarde Frisur

uczesanie awangardowe

 die Tagesfrisur

uczesanie dzienne

 die Fantasiefrisur

uczesanie fantazyjne

 die Abendfrisur

uczesanie wieczorowe

 der Zopf

warkocz

Arbeitsplätze / Miejsca pracy
 das Friseurhandwerkunternehmen

firma fryzjerska

 der Filmplan

plan filmowy

 der Friseursalon

salon/zakład fryzjerski

 der Kosmetik-/Haarpflegesalon

salon kosmetyczny/pielęgnacji włosów

 der Beauty-Salon

salon piękności

 das Theater

teatr

 das Fernsehen

telewizja

Tätigkeiten / Czynności zawodowe
 die chemische Haarglättung

chemiczne prostowanie włosów

 die Haare abstufen

cieniować włosy

 die Haare in Sektionen und Streifen aufteilen dzielić włosy na sekcje i separacje
 Wellen machen mithilfe von Welleneisen

falować włosy za pomocą falownicy

 die Haare in Wellenform legen

karbować włosy

 die Konturen schneiden

konturować

 die Haare wickeln (pappilottieren)

lokować włosy (loczkować)
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 die Strähnen aufwickeln

nawijać pasma

 die Haare auf die Wickler aufwickeln

nawijać włosy na wałki

 die Haare glätten

prostować włosy

 die Haare verlängern

przedłużać włosy

 die Haare verdichten

zagęszczać włosy

 die Haare ausdünnen

przerzedzać włosy

 den Bart und Schnurbart stutzen (schneiden)

strzyc brodę i wąsy

 das Haar schneiden

strzyc włosy

 der Bob Schnitt

strzyżenie na boba

 der Quadrat Schnitt

strzyżenie na kwadrat

 der Stumpfe Schnitt

strzyżenie sposobem "na tępo"

 der Feder Schnitt

strzyżenie sposobem "na pióro"

 die Haare texturieren

teksturować włosy

 die Haare zusammenstecken

upinać/spinać włosy

 die Haare hochstecken

upinać wysoko włosy

 die Haarlänge bestimmen

wyznaczać długość włosów

 die Kopfhaut (gegen…) schützen

zabezpieczyć skórę głowy (przed…)

