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BEYAZ SAÇLARA BOYA UYGULAMAK

Tanımı

         Kısmen veya tamamen beyazlaşmış saçları boyamaya denir. Beyaz saçların renk alması zor
olduğundan, bazı özel uygulamalar gerekmektedir.

Saç Renginin Saptanması

* Beyazlaşma payı saçın çeşitli  yerlerinde farklılık gösterebilir.  Bu etken, boyamada dikkate
alınmalıdır. Ağarmış saçın görünümü, ağarmamış saçtan daha açık ve biraz külsü görünür. Bu yüzden
ana renk ve yansıma renk yalnızca ağarmamış saçlarda saptanabilir.  Beyaz saçın değerlendirmeyi
etkilememesine dikkat edilmelidir.

* Beyaz saçlar ilk kez boyandığında, müşteri yeni rengi çok koyu bulabilir. Aynı zamanda çok
koyu renkler sert etki yapar ve bu durum özellikle çok yaşlı bayanlarda göze çarpar. Bu nedenle beyaz
saçları boyamada çok koyu renklerden kaçınılmalıdır.

Saçta Beyazlaşma Derecesi

          Renk verme için bir tonlamanın yeterli ya da boyamanın gerekli olup olmadığı, saçtaki beyaz
miktarına bağlıdır. Beyazlaşma derecesi, ağarmış ve ağarmamış saçların miktarını ifade eder. %40’lık
bir  ağarma derecesi  saçın  40’ının  ağarmış,  60’nın  ağarmamış  olduğunu gösterir.  Beyazlaşma çok
olduğunda bunu en iyi boyama kapatır.

Saçtaki Beyaz Payı Koyu Boyama Açık Boyama 
   

Beyaz payı %100 10 volüm ve daha düşük 10 volüm H2O2 
   

Beyaz payı %75 10 volüm H2OH2 20 volüm H2OH2 
   

Beyaz payı %50 20 volüm H2OH2 30 volüm H2OH2 
   

Beyaz payı %20 10 volüm H2OH2 40 volüm H2OH2 
 



Ön Renklendirme (Pigmentasyon)

         Ön renklendirme, yeterli  miktarda doğal ve yapay renk vericiler bulunmayan saçlara esas
boyama yapılmadan önce yapay renk vericilerin saça yüklenmesidir.

         Beyazlaşmış veya çok fazla kimyasal işlem görmüş saçlarda, doğal renk vericilerin tamamen yok
olmasından dolayı esas boyamayla saçta istenilen renk tam oluşmaz. Tutmuş gibi görünse bile birkaç
yıkamayla saçtan kolaylıkla akar.  Böyle saçlarda ön renklendirme yapılmalıdır  ki  esas boyama ile
verilen yapay renk pigmentlerini saç kolaylıkla kabul etsin.

         Ön renklendirme için hazırlanan boyanın içine H2O2 katılmaz veya % 2’lik gibi çok düşük
yoğunlukta katılır. Genellikle su ile hazırlanır. Su ile karıştırılarak bulamaç hâlinde hazırlanmış boya
karışımı,  ihtiyacı  olan  kısımlara  sürülür.  H2O2’siz  boyanın  yapay  renk  verici  tanecikleri  hâlen
küçüktür  ve saçın kütikül  pulcuklarından kolaylıkla  geçerek  korteks  liflerine yerleşir.  Daha  sonra
yapılan esas boyama ile kütikül pulcuklarından geçen yapay renk verici tanecikler, ön renklendirme ile
daha önce geçen renk tanecikleriyle birleşir. Bunlar korteks liflerinde büyük tanecikler hâline gelir ve
orada hapsolduklarından yıkamayla kolaylıkla saçtan akmaz. Zor boyanan saçlar hakkında markaların
tavsiyelerine uymakta yarar vardır.

Ön renklendirme aşağıdaki hâllerde saça uygulanmalıdır:

• Toz açıcı ile rengi sarartılmış saçlarda,

• Tamamen beyazlaşmış saçlarda,

• Beyazı belirli bölgede toplanmış saçlarda,

• Renk farklılığı bulunan dengesiz boyanmış saçlarda,

• Daha önceden boyanmış saçların uç kısımlarında,

• Fiziksel hasar sonucu uç kısımları gözenekli hâle gelmiş saçlarda yapılmak istenen rengin 1
ton  koyusu  ile  ön  renklendirme  yapılır.  Kızıl  renkler  1  ölçü  boya  miktarına  1  ölçü  su  (1/1)
karıştırılarak hazırlanır. Koyu kumral, kestane, küllü renkler 1 ölçü boya miktarına 3 ölçü su (3/1)
konularak hazırlanır ve sürülür. 15 dakika beklendikten sonra esas boyamaya geçilir.

Beyaz Saça Boya Sürmek

         Genel  olarak beyaz saçların boyanmasında temel  kural  beyazın yoğun olduğu yerlerden
uygulamaya başlamaktır. Ancak beyaz saçları daha açık renge boyarken saçın koyu renkli yerinden
boyamaya başlanır. Beyaz saçları koyu renge boyarken saçın açık renkli yerinden boyamaya başlanır.



UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

* Ön hazırlığa geçiniz.

* Saç ve saçlı deri analizine geçiniz 

* Müşteri hazırlamaya geçiniz.

* Ön renklendirmeye geçiniz.

1 Hazırlanacak ön renklendirme miktarı için saçtaki beyaz miktarını tespit ediniz.
2 İstenilen renge uygun boya seçiniz.
3 İstenilen yansıma renge göre boya seçiniz.,
4 Ana rengi ve yansıma rengi beyaz miktarına göre boya kabının içine sıkınız.
5 Boya fırçası ile boyaları karıştırınız.
6 Boyanın içine azar azar su katınız.
7 Bir taraftan boya fırçasıyla boyayı karıştırarak bulamaç hâline getiriniz.
8 Beyaz olan bölgelere, boyayı dip- uç yöntemiyle çabuk hareketlerle sürünüz.

Saçın dip uç boyanması

9 10–15 dakika bekletiniz.
10 Saçı yıkamadan esas boyamaya geçiniz.



* H2O2  yoğunluğunun  ve  boya  renginin  saç  yapısına  göre  belirlenmesine

geçiniz.

* Boya karışımının hazırlanmasına geçiniz.

* Beyaz saçların boyanmasına geçiniz.

* Son renk kontrolüne geçiniz.

* Boyalı saçı yıkamaya geçiniz.

* Saç biçimlendirmeye geçiniz.

* Kullanılan araç gereçlerin sterilizasyonuna geçiniz. 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır.  Boş bırakılan yerlere
doğru kelimeleri yazınız.

1. Beyazları  kapatmak  için  ……………………………  H2O2  kullanılmalıdır.  Yüksek
yoğunluktaki H2O2’in beyaz kapatma özelliği yoktur.

2. Beyazların kapanması için mutlaka boya karışımının içine beyaz yoğunluğuna göre

……………………………renginde boya sıkılmalıdır.

3. Saçta  beyaz  miktarı  yüksek  ise  saç  boyanmadan  önce
mutlaka………………………………….yapılmalıdır.

4. Yeterli miktarda doğal ve yapay renk vericiler bulunmayan saçlara esas boyama yapılmadan
önce saça önceden yapay renk vericilerin yüklenmesine ……………………………………denir.



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI

Soru No Cevap Soru No Cevap Soru No Cevap Soru No Cevap
1 Düşük

yoğunlukta
6 11 16

2 Saçın doğal 7 12 17
3 Ön

renklendirme
8 13 18

4 pigmentasyo
n

9 14 19

5 10 15 20

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 
cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız.


