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Renk Kusurlarında Kamuflaj Makyaj Yöntemleri 

Derinin renk kusurları, melanin pigmentasyonundan, derideki tümörlerden kaynaklanabildiği gibi, bazı 

renk kusurlarının sistematik anormalliklerden, bazılarının da dış etkenlerden örneğin; güneş 

ışınlarından kaynaklanabildiği bildirilmektedir. 

Kamuflaj makyaj uygulamasında başarılı olabilmek için, kişinin görünür cilt renginin dışında, deri altı 

renk tonu, ince deri altında kırmızı tonun bulunduğu ve bunun da kırmızı rengi vereceği, kalın deri 

altında ise kahverengi pigment izlerinin olduğunun göz önünde bulundurulmalıdır. Kamuflaj makyaj 

uzmanı bu nedenle seçilen renk tonu cilde uyum göstermez ise; üzerine tekrar bir renk tonu daha 

seçerek, doğru renk tonunu elde edinceye kadar karışımı hazırlanmaya devam edebilmektedir. 

1.Hiperpigmantasyonda Kamuflaj Makyaj 

Cilt rengini melanin denilen pigmentten alır ve bazı bölgelerde çok fazla melanin oluşması ile ciltte 

meydana gelen koyu renkli lekelenmeler hiperpigmentasyon olarak adlandırılmaktadır. Doğum kontrol 

hapları, alerjiler, hamilelik dönemi ve güneş ışınlarına karşı hassasiyet hiperpigmentasyona neden 

olabilmektedir. 

Vücuttaki bir takım hormonal değişiklikler ise melasmaya sebep olabilmekte ve bu duruma özellikle 

hamile ya da doğum kontrol ilaçları kullanan kadınlarda rastlanabilmektedir. Melasma genellikle 

esmer kadınlarda, alın, yanak, burun ve dudak üstünde kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. 

Hiperpigmentasyon nedenli lekelenmelerde kamuflaj makyaj uygulaması yapılırken; özellikle güneş 

ışınlarının sebep olduğu durumlarda, güneş ışınlarını bloke edici kozmetiklerin kullanılmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Yağlı bir cilde uygulama yapılırken; cilt tonuna uygun iki renkten hazırlanan 

karışım bütün yüze sürülerek, leke ile normal deri arasındaki sınırı kapatabilmek için sınıra iki kez 

uygulama yapılabilmektedir. Daha sonra sabitleyici pudra uygulamasına geçilir ve ciltte beş dakika 

bekletildikten sonra fazlalıklar bir fırça yardımıyla alınarak, en üste su bazlı fondöten uygulanabilir. 

Eğer ciltteki leke çok küçük bir bölgede ise sadece lekenin üzeri kamufle edilebilmektedir. 

Kuru ciltlerde ise, kamuflaj makyaj kozmetiği sadece leke üzerine uygulanır ve sabitleyici pudra 

yerine yarı saydam pudra, su bazlı fondöten yerine yağ bazlı ya da krem fondötenler tercih 

edilebilmektedir. 

 

2.Hipopigmentasyonda Kamuflaj Makyaj 

Hipopigmentasyon, derinin melanin pigmentasyonunun azalması ya da kaybolması olarak 

adlandırılmaktadır. Hipopigmentasyon ile karakterize olan en önemli hastalıklardan vitiligo lekelerinin 

örtülmesi ve sağlıklı cilt bölgeleri ile uyumunun sağlanması, kırmızı ve kahverengi lekelere oranla 

oldukça zor olduğu için, bu bölgeye ilk önce bronzlaştırıcı bir madde ile ön işlem uygulanabilir. Bir 

tampon çubuk veya ince bir fırça ile pigmentsiz cilt üzerine sürülerek leke sınırının dışına 

çıkılmamasına dikkat edilmelidir. Kuru ciltlerde vitiligo lekeleri kamufle edilirken; kamuflaj makyaj 

kozmetiği bütün cilde sürüldükten sonra, sabitleyici pudra uygulamasına geçilir ve beş dakika 

beklendikten sonra bir fırça yardımıyla görülen fazlalıklar alınarak uygulama tamamlanırken, yağlı 

ciltlerde sabitleyici pudra üzerine su bazlı fondöten uygulanabilmektedir. 

3.Dövme İçin Kamuflaj Makyaj 

Dışarıdan gelen çeşitli boya maddeleri ile kişinin arzusuna göre, deride geçici ya da kalıcı renk 

değişiklikleri yapılabilmektedir. Geçici dövmelerin belli bir süre sonra kendiliğinden silinir, kalıcı 

dövmelerin ise ciltten mutlaka tıbbi müdahale ile çıkartılmalıdır. 



Kamufle edilecek bölge temizlendikten sonra, kamuflaj makyaj kozmetiği dövme üzerine uygulanır ve 

beş dakika bekletildikten sonra sabitleyici pudra uygulamasına geçilerek fazlalıklar bir fırça 

yardımıyla alınır ve cilt tipine uygun seçilen bir fondöten ile uygulama tamamlanır. Kırmızı renkli 

dövmeyi kamufle edebilmek için yeşil renk tamamlayıcısı, mavi renkli dövmeyi kamufle edebilmek 

için kavuniçi renk tamamlayıcısı kullanılmaktadır 

 

                           ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere 

doğru kelimeleri yazınız. 

1. Cilt rengini melanin denilen pigmentten alır ve bazı bölgelerde çok fazla melanin oluşması ile ciltte 

meydana gelen koyu renkli lekelenmeler ……………………….olarak adlandırılmaktadır. 

 

2. Eğer ciltteki leke çok küçük bir ……………. ise sadece lekenin üzeri kamufle edilebilmektedir. 

 

3. Kamuflaj makyaj uygulaması küçük bir yara izi üzerinde gerçekleştirilecek ise ………. uçlu 

fırçaların, daha geniş yara izleri için ise, ……….. uçlu fırçaların kullanılabilir. 

4.Kamuflaj makyaj kozmetiklerinin ………… gücü yüksektir. 

5. Kırmızı renkli dövmeyi kamufle edebilmek için ………….. renk tamamlayıcısı kulanılmaktadır. 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

  1. Hiperpigmentasyon 

  2. Bölgede 

  3. İnce - kalın 

  4. Kapatma 

  5. Yeşil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


