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SAÇLI DERİ TEMİZLEME MASAJI 
Saçlı deri temizliği, saçtaki yağ, toz, boya ve sprey artıklarının uzaklaştırılması işlemidir. 

Saçın havalı ve güzel görünümünü sağlamak, parlaklık kazandırmak amacı ile uygulanır. 

Saçlı deriye uygulanan klasik masaj manipülasyonları baş derisini gevşetmek, kan dolaşımını 

hızlandırmak ve rahatlatmak amacı ile uygulanır. 

Saç bakımı temizleme ile başlar, saça uygulanan ilk yıkama çok az köpük oluşturarak 

yalnızca tozun ve kirin saçtan uzaklaştırılması için yapılır. Ana yıkamada ise yeterli köpük 

oluşturarak masaj uygulanıp derinlemesine temizlik sağlanır. Saçlı deriye ana yıkama 

aşamasında uyguladığınız masajı, kan dolaşımını hızlandırmak, müşterinizi rahatlatmak 

amacıyla yıkama haricinde de uygulayabilirsiniz. 

Saç Bakımı 
Saç gövdesi ve baş derisi dış ve iç sebepler yüzünden saç kozmetiği bakımı gerektiren değişimlere 

uğrayabilir. 

Saçı şekillendirme ve renklendirmenin yanında, kuaförlerin, asıl görevlerinden biri de saça bakım 

yapmak ve sağlıklı tutmaktır. 

Saç ve baş derisinin sağlıklı tutulması her saça yapılacak işlemin şartı olmalıdır. Çünkü sağlıklı saç 

doğal bir parlaklık gösterir ve kolay şekil alır. 

Saç bakım preparatları saçlı deriyi etkileyerek saçı besleyen dökülmesini önleyen ve saçların sağlıkla 

büyümesini sağlayan ürünlerdir. Kozmetik işlem ve ürünler yanlış uygulandıkları zaman saçların 

kopmasına ve dökülmesine yol açabilir. 

Saç bakımı kürleri; 

 Permanant, boyama, dekolore gibi saçın yapısına zarar verecek işlemlerden 

sonra 

 Saçın durumu başka sebeplerden dolayı bozuksa (kırık, çatal, mat) 

 Saç hastalıkları varsa (sebore, kepek) 

 Sık fön uygulanan saçlarda, mekanik tahriplerin yanı sıra uygulanan yüksek 

sıcaklıklarda 

 Saçın özelliklerine uygun ürünlerin seçilmemiş olması(yağlı ve ince telli 

saçlarda saç kremi uygulamaları, kuru saçlara deterjan oranı yüksek şampuan 

kullanımı gibi) vb. durumlarda uygulanır. Saç bakım kürler; 

 Saç bozukluklarını dengelemeli ya da duruma göre önlemelidir. 

 Saçın yumuşaklığını, dayanıklılığını ve parlaklığını korumalıdır. 

 Baş derisinin işlev bozukluklarını yok etmeli ya da en azından azaltmalıdır. 

Saç bakım kürlerinin kullanım amaçları şunlardır: 

       

Kan dolaşımını hızlandırması 

Saçı canlandırması 

Yağ bezi fonksiyonlarını ayarlaması 

Saçtaki tahribatın giderilmesi 

Kepek ve seborenin denetim altına alınması Saç büyümesinin hızlandırılması 

Saç dökülmesinin önlenmesidir. 

Saç bakımı ürünlerinde kullanılan bazı besleyici maddeler (biyokatalizatörler) ve etkileri aşağıda 

verilmiştir. 

 Bal mumu, yağ ve yağımsı maddeler saçları yumuşatır, yağı azaltmaz ve parlaklık verir. 

 Katyonik maddeler (kuaterner amonyum bileşikleri), pozitif yüklemeleri sayesinde negatif yüklü 

saça yapışan maddeler, saçın uçuşmasından (yıkamadan sonra ) sorumlu olan elektrostatik yüklenmeyi 

yok eder. 

 Bakteriostatik özellikleri sayesinde baş derisindeki zararlı bakterilerle ve mantarlarla mücadele 

eder. 

 Amfoter besleyici maddeler(Amfolitler), belli koşullar altında hem pozitif hem de negatif iyonlar 

oluşturabilir. Yağı azaltmazlar ve ılımlı, cilde yararlı besleyiciler olarak bilinir. 

 Bitki özleri, iltihabı önleyici, kan dolaşımını arttırıcı ve gerginleştirici etkiye sahiptir. Saç 

fonksiyonunun normalleştirilmesine katkıda bulunur. 

 Zayıf asitler, alkali maddelerin kötü etkisini kısmen kaldırır ve saçı nötrleştirir. 



 Kükürt bileşikleri, kepeklere, yağ bezi bozukluklarına (sebore) ve baş derisi fonksiyonlarına iyi 

gelir, yapılan çalışmalarda saç ve tırnakları uzatıcı etkisi 

olduğu gözlenmiştir. 

 Proteinler, saçın yapısal bozukluklarını azaltır, proteinler saç kılına bağlanarak 

ve hasar görmüş yerleri doldurarak güçlenmesine katkıda bulunur. Buğday, pirinç, soya, badem ve 

yulaf kaynaklı pek çok bitkisel protein parçalandıklarında saçları koruyucu etkileri ve saç onarıcı 

özellikleri vardır. Büyük molekül ağırlıklı protein parçalandığında, nemlendirici özellik gösterirken 

düşük molekül ağırlıklı protein parçalandığında elastik özellik ve canlılık verir. 

 Tabaka (film)oluşturucular (suni reçineler), saç şeklinin dayanıklılığını sağlar, saçı nemden ve 

kuruluktan korur. 

Saç Bakımı Ürünlerinin Biçimleri ve Kullanımları 
Saç bakımında kullanılan preparatları şu şekilde sınıflandırmak gereklidir: 

1. Saç Durulayıcılar (Asit Durulayıcılar) 

Çoğunlukla sıvı emülsiyon biçimindedir. Kimyasal işlemlerden sonra olduğu gibi saçın taranma 

kapasitesini ve parlaklıklarını artırdıklarından saç yıkamadan sonrada kullanılır. 

Permanant losyonu, nötralizatör, renk açıcılar ve kalıcı hafif renk açıcılar gibi kimyasal maddeler 
alkalidir. Kutikula pulcuklarını açar ve saça oksijen ekleyerek çalışır. Bundan dolayı saçı doğal (asit) 

durumuna geri döndürmek için bir antioksidan(yani oksijen çıkaran) askorbik asit kullanmamız 

gerekir. Askorbik asit, kutikula pulcuklarının kapanmasını sağlayacaktır. 

Askorbik asit, pek çok kreme kutikula pulcuklarının kapanmasını sağladığı gibi ayrıca bir antioksidan 

olarak da işlev gördüğü için kullanılmaktadır. 

Limon suyu ve sirke gibi(1 çorba kaşığını yarım litre suya karıştırınız.)zayıf asitler şampuanlamadan 

sonra saça uygulanabilir ve bırakılabilir. Kutikula pulcuklarını kapatarak saçı parlak gösterecektir. 

.2. Besleyici Losyonlar 

Sulu-alkollü çözeltilerdir. Saç yapısını düzeltici preparatlardır. 

3. Derin Etkili Saç Kremleri 

Yapısal bozukluğu çok olan saçlar için tavsiye edilen krem emülsiyonlardır. Doğrudan tüpten ya da 

fırça ile saça uygulanırlar.15–30 dk. bekletildikten sonra saçtan durulanır. Bu kremler saç çok kötü 

durumdayken saçın parlak ve taranabilir hâle getirilmesi için 4-6 hafta devam eden haftalık 

uygulamaların bir parçası olarak bazen kullanılmaktadır. 

Bu kremler genellikle normal saç kremlerinden daha yoğundur ve saçın durulanmasından sonra da 

saça yapışık olarak kalır. 

4. Saç Büyümesini Geliştirici Ürünler 

Saçın büyümesini geliştirici ürünler alkol ve su çözeltilerine eklenmesi ile hazırlanan ve saçlı derinin 

işlevini düzeltmek amacıyla uygulanan ürünlere denir. Saçlı derideki dolaşımın hızlanması sonucu saç 

folikül fonksiyonu gelişir ve böylece saçın sağlıklı büyümesi sağlanarak saç kaybı önlenir. Bu tip 

ürünler ayrıca kepeğin önlenmesinde de kullanılır. 

5.Yağlı Saç Kremleri 

Zeytinyağı, bademyağı, Hindistan cevizi yağı kuru saça uygulanabilen saf bitkisel yağlar olup saç 

daha sonra ısı ile işlem görmektedir. Bu yağlar, saça yumuşak, esnek ve parlak bir görünüm 

kazandıracaktır. 

6. Yeniden Yapılandırıcılar 

Çok zayıflamış ve fazla işlem görmüş (permanant, boya, dekolore vb.)bir durumdaki saç, yeniden 

yapılandırma ürünlerinden fayda görecektir. Bu ürünler şampuanlanmış ve suyu alınmış saça 

uygulanmalı ve saçtan durulanmamalıdır. 

Yeniden yapılandırma ürünleri yaygın olarak protein hidrolisatları içermektedir. 

Saç Bakımı Ürünlerinin pH Değerinin Saç Üzerindeki Etkileri 
Saç bakımı ürünleri, özellikle de permanant losyonları, rahatlatıcılar, şampuanlar ve kremler 

etiketlerinde pH ile ilgili ibareler içerir. Müşteriler “Asit permanant mı, Alkali permanant mı daha 

iyidir? ” gibi sorular sorabilirler. Bu soruların cevapları çok teknik gözükse de aslında çok basittir. 

Saç bakımı ürünlerinin asidik ya da alkalilik derecesi pH ölçeği üzerinde ölçülebilmektedir. pH ölçeği; 

 1 ile14 arasında değişiklik göstermektedir. 

 pH 7 nötr noktadır yani ne asit ne de alkalidir. 

Alkali maddeler, 

 7’den büyük değerler alkalik maddeleri göstermektedir. 



 pH değeri ne kadar yüksekse o maddenin alkalik değeri o kadar fazladır. 

 Alkalik maddeler saç için zararlıdır. 

 Alkaliler kutikul pulcuklarının açılmasına sebep olur. 

 Saçı kaba ve mat gösterir. 

 Permanant, renk açma, hafif renk açma gibi işlemler alkalik işlemlerdir ve saça 

zarar verir. 

Asidik maddeler, 

 7’den küçük maddeler asidik maddeleri göstermektedir. 

 pH değeri küçüldükçe o maddenin asitlik derecesi artmaktadır. 

 Asidik maddeler saç kutikul pulcuklarının kapalı kalmalarını sağlar. 

 Saç için yararlıdır. 

 Saçın daha parlak ve düzgün görünmesini sağlar. 

 Saçlı derinin pH değeri 4.5 - 5.5 asidik değerdedir. Bu da asit dengeli ürünlerin 

saçlı deri için sebep iyi olduklarını açıklamaktadır. 
 Saçlı deri pH değerine sahip her türlü ürün saçı parlak ve düzgün bir durumda 

tutacaktır. 

 

 


