
Fryzury w stylu boho  
– sposoby na artystyczny nieład we włosach

Fryzury w stylu boho są 
jednym z najgorętszych 
trendów ostatnich kilku 
sezonów. Zwłaszcza latem 
moda ta jest szczególnie 
widoczna – zwiewne, luźne 
stylizacje włosów idealnie 
współgrają z lekkimi, 
zwiewnymi sukienkami 
i sandałkami. Sezon letni 
zbliża się wielkimi krokami, 
więc jest to zdecydowanie 
dobry czas, żeby 
przypomnieć sobie zasady, 
którymi powinniśmy się 
kierować, tworząc fryzury 
w stylu boho.
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dzięki temu fryzura będzie wyglądała natural-
niej. Jeśli robimy fale, dobrze jest użyć sprayu 
lub suchego szamponu już po ich zrobieniu, 
a następnie roztrzepać włosy palcami, rozprowa-
dzając produkt – to najlepszy sposób na tworze-
nie artystycznego nieładu. Na tym końcowym 
etapie dobrze sprawdzą się też pasty matujące 
– odrobinę nakładamy na dłonie, rozcieramy 
i przeczesujemy dłońmi włosy. Zaakcentujemy 
w ten sposób poszczególne pasma, a tekstura 
stanie się jeszcze bardziej wyrazista. 

Tworząc upięcia musimy pamiętać o tym, aby 
zachować efekt luzu we włosach. Wtedy kiedy 
jest to możliwe, zastąpmy wsuwki małymi, 
elastycznymi gumeczkami. Same wsuwki 
dobrze jest spryskać lakierem przed użyciem 
– dzięki temu będą o wiele lepiej trzymały 
włosy. Jeśli nasze upięcia mają w sobie ele-
menty warkoczy, pamiętajmy o tym, żeby roz-
ciągać ich pasma podczas zaplatania.
Do utrwalania fryzur w stylu boho świetnie 
sprawdzą się lekkie lakiery elastyczne, które 
usztywniają na tyle delikatnie, że fryzura 
wciąż może „żyć”. 

Na koniec mała wskazówka – jeśli efekt koń-
cowy fryzury w stylu boho wciąż Was nie 
zadowala i czegoś Wam brakuje – czasem 
wystarczy dodać choćby najdelikatniejszą 
ozdobę i stylizacja będzie dopełniona. Świetnie 
sprawdzi się gałązka gipsówki, jeden większy 
kwiat, pleciona opaska czy spinka w kształ-
cie pióra. Spróbujcie! Wasze klientki z pew-
nością będą zachwycone.

Tekst: Julianna Janczak

O MNIE:
Julianna Janczak – właścicielka Pracowni Fryzur 
Ślubnych i współzałożycielka Pracowni Wizerunku 
Cud Miód we Wrocławiu. W latach 2017–2018 
Hair Coach Wella Academy. Założycielka plat-
formy szkoleniowej dla stylistów fryzur ślubnych: 
szkolenia.juliannajanczak.pl.

Czym charakteryzuje się styl 
boho we fryzjerstwie? 
W modzie styl boho kojarzy nam się przede 
wszystkim ze zwiewnymi, kwiecistymi sukien-
kami, frędzlami i koronkami. Nietrudno wyobra-
zić sobie, jakie fryzury będą wpisywały się w ten 
klimat – nic tak nie dopełni lekkiej, zwiewnej 
stylizacji, jak rozpuszczone włosy w nieładzie, 

lekkie nieregularne fale, warkocze, kłosy i luźne, 
potargane upięcia. We fryzurach w stylu boho 
liczy się przede wszystkim tekstura, włosy mają 
wyglądać jakby były czesane wiatrem, tak jakby-
śmy nie poświęcali im większej uwagi. Jednak 
nie dajmy się zmylić pozorom – często te naj-
delikatniejsze, najbardziej naturalne stylizacje 
kosztują najwięcej wysiłku.

3 zasady, dzięki którym 
osiągniemy wymarzony efekt
Tworząc fryzury w stylu boho, miejmy w pamięci 
te trzy hasła: tekstura, nieład i luz. Uzyskanie mato-
wej, nierównej tekstury powinno być pierwszym 
krokiem, zanim jeszcze zabierzemy się za upina-
nie włosów. Musimy dodać im odrobinę szorst-
kości, najlepiej gdyby wyglądały tak, jak po kilku 
godzinach na plaży, kiedy morska, słona woda 
robi swoje. Nie ma tu miejsca na wyczesane, 
lśniące pasma. Zapomnijmy też o lokach rów-
nych jak od linijki i nie skupiajmy się zbytnio na 
symetrii uczesania. Fryzura w efekcie końcowym 
nie powinna wyglądać na misternie wystylizo-
waną. Wręcz przeciwnie, mile widziane są roz-
czochrane fale, luźne pasma wychodzące z war-
koczy, a nawet potargane baby hair. Tworząc 
upięcia, dobrze jest zostawić trochę luźnych pasm 
na karku i ramionach oraz przy twarzy, niech 
wyglądają tak, jakby same naturalnie wysunęły 
się z fryzury. Pamiętajmy też o tym, żeby upinając 
pasma, nie naciągać ich za mocno i nie wyczesy-
wać! Im swobodniejsze uczesanie, tym bardziej 
wpisuje się w styl boho. Nie martwmy się przy 
tym o to, że lekkie upięcie nie przetrwa – stosu-
jąc odpowiednie techniki, jesteśmy w stanie uzy-
skać trwałość mimo pozornego luzu i nieładu.
Mimo tego, że w stylu boho liczy się przede 
wszystkim naturalny efekt końcowy, musimy 
pamiętać o  jednym – cały ten nieład musi 
być kontrolowany. Jest duża różnica pomię-
dzy naturalnym nieładem we włosach, tym 
który powstaje sam z siebie, a tym, który jest 
zamierzony i wypracowany!

Jakie produkty i narzędzia 
pomogą nam osiągnąć efekt 
kontrolowanego nieładu?
Wiemy już, że pierwszym, najważniejszym eta-
pem tworzenia fryzur w stylu boho jest uzy-
skanie matowej, szorstkiej tekstury we włosach. 
Pomogą nam w tym wszelkie produkty struk-
turyzujące – spraye, pudry, pasty. Puder dobrze 
jest stosować przy nasadzie, natomiast na dłu-
gości używajmy raczej sprayów – są delikatniej-
sze w działaniu, dzięki czemu nie będziemy mieć 
problemu z przeczesywaniem włosów palcami. 
Puder zastosowany przy nasadzie dodatkowo 
pomoże odbić włosy od skóry głowy i doda 
fryzurze objętości. Jeśli nie mamy pod ręką 
sprayu strukturyzującego, możemy zastąpić 
go suchym szamponem. 
Nieregularne, miękkie fale najłatwiej będzie 
nam zrobić prostownicą lub lokówką stożkową. 
Wskazówka: końcówki pasm zostawmy proste, 
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