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SAKAL VE BIYIĞA BOYA UYGULAMAK 

Sakal boyamada saç boyamasına benzer şekilde yapılmaktdır.Dikkt edilmesi gereken 
nokt ise yüz bölgesinde cilt daha hassastır ve boyanın cilde temas etme süresini kısa 
tutmamız gerekmektedir.Bunun dışındaki yöntemler aynıdır ve bu teknikleri takip etmek 
gerekir. 

Boyanın Sürülmesi  

Boya aynı oranda sakal telinin kütikül pulcuklarının yönünde, pulcuklara zarar vermeden 
sürülmelidir. Yani dip tarafından uç yönüne doğru hareketlerle saç boyanmalıdır. Çok 
yavaş çalışıldığında, önce boyanmış kısımlar çok canlı renk alabilir. Bu da saçta 
istenmeyen renk kademelerine neden olur.  

Renk farklılığının olmaması için boya tutamlara eşit sürülmelidir. Boya fırçasına 
gereğinden az boya almak tutamlara yeteri kadar boyaya sürülemediğinden saçta ton 
farklılıkları oluşturur. Boya fırçasına gereğinden fazla boya almak boyanın çevreye 
damlamasına ve sürülen yerde boya yığılmasına neden olur.  

Boya Uygulamasında Oluşan Hatalar ve Nedenleri  
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Bu Sonuçlar Nasıl Engellenir  

Daha açık bir renk seçersek çok parlak boyanmayı önleriz. Boya nemli sakallara 
sürülürse sakalın emme gücü azaltılabilir.  

• Yeşil renk tepkimelerini aşağıdaki önlemlerle engelleyebiliriz. Kırmızı boya 
rengi ile yapılan ön renklendirme ile yapay renk vericiler yeterli ölçüde saça 
depolanarak kırmızının etkisini yok eder. Boya istenilen renge uygun renkte 
seçilmelidir. Yansıma renk istenilen renkten daima daha açık olmalıdır.  

• Saçın gözenekli kısımlarına ön renklendirme yapılır. Az sarartılmış kısımlarda 
boyamadan bir süre sonra kırmızı renkler ortaya çıkar. 5-15 dakika bekletildikten 
sonra su ile çalkalanır ve sonunda uygun bir renk ile boyanabilir.  

• Sarartılmış saç çok emicidir. Bu nedenle renk anında istenilenden fazla 
koyulaşabilir. Burada önlem olarak daha açık renkler seçilmelidir ve saç önceden 
ıslatılmalıdır.  

• Kırmızımsı renkler saçtan kolayca akabilir. Saç gri-yeşil bir renge dönüşür. 
Burada önlem olarak külsü ve mat renkler kullanılmalıdır.  

• Kırmızımsı renkler saçtan kolayca akabilir. Saça verilecek rengin tonu ön 
renklendirme ile artırılır ya da hazırlanan boya karışımına kırmızı yansıma 
renkler katılır.  

Kullanılan araç gereçler: 

1.Boya kabı 

2.Boya fırçası 

3.Havlu  

4.Vazelin 
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KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1. Aşağıdakilerden hangi saç tipinde renk pigmenti aktif olarak çalışmaz ?  

a) Doğal saç b) Beyaz saç c) Permalı saç d) Boyalı saç  

2. Saçın daha emici oluşu,kaba ve pürüzlü görünmesi,kuru oluşu aşağıdakilerden hangi 
saçın özelliklerindendir ?  

a) Gözeneksiz saçın b) Gözenekli saçın c) İşlem görmemiş saçın d) Doğal saçın  

3. Pigmentasyon işleminin faydası aşağıdakilerden hangisidir ?  

a) Boyanın kalıcılığını arttırır b) Saç telini besler  

c) Saç emiciliğini arttırır d) Boyanın saçtan akmasını sağlar  

4. Koyu renk boyamalarda kaç dk.beklemek yeterlidir ?  

a) 35-40 dk. b) 20-25 dk. c) 15-20 dk. d) 45-50 dk.  

5. Aşağıdakilerden renklerden hangisi tonlamalarda soğuk olarak ifade edilir ?  

a) Turuncu b) Sarı c) Mor d) Kırmızı 

 

 

Soru No Cevap 
1 B 
2 B 
3 A 
4 A 
5 C 

 

 

Kaynakça:Megep modüller/Saç şekillendirme ve renklendirme / saç boyama 


