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BOYA İLE SAÇ RENGINI AÇMA YÖNTEMLERI   
 

Bütün Saçın Açılması   

Saç analizi yapılarak boya rengi ve volüm tespit edilir. Karışım hazırlanır. Saç boyu 

uzun ise boya sürme tekniğine uygun olarak, yani önce orta-uç-dip kısım olarak boyanır. 

Burada dikkat edilecek nokta her bir kısmın rengini almaya başladıktan sonra diğer 

kısmın boyanmasına geçilmelidir. Dip boyama yapıldıktan sonra sık kontrol yapılmalı, 

saçın ve saçlı derinin hasar görmesi engellenmelidir. Saç boyu 5 cm kadar olan saçların 

tamamı boyanarak işlem tek aşamada bitirilir.   

Yeniden Uzayan Saçın Açılması (Dip BoyamA)   

Saçın daha önceki boyanan rengi ve volümü tespit edilerek karışım hazırlanır. Saç 

diplerine sürülür. Boyanan saç dipleri rengini aldıktan sonra saç taranarak tüm saç 

boyunun aynı rengi alması sağlanır.   

Boya ile Saçların Rengini Açma Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar   

 Üretici firmanın kullanım kılavuzuna uyulmasına   

 Tüm boyama ürünlerinin ölçümüne   

 Gözenek, esneklik, uyumsuzluk, cilt testleri gibi sonradan lazım olacak testlerin 
tamamlanmasına   

 Boyama işlemine başlamadan önce son seçilen renk hususunda müşteri ile aynı  fikirde 

olmaya   

 Boyanın, müşterinin kıyafetlerinde leke oluşturmaması için önlük giydirilmesine   

 Renklendirme veya renk açma işleminden önce müşterinin saç sınır çizgisine   

 (saçlarına değil) koruyucu krem sürülmesine   

 Saç rengini açma sırasında koruyucu eldiven kullanımına   

 Saç rengini açmada ürün yüz ya da göze temas ettiğinde bol su ile  durulanmasına   

 Kullanımdan sonra kayıt kartlarının tamamlanmasına   

 Uygulamanın sık sık kontrol edilmesine   

 Saçın her bir kısmında renk açma işleminin uygulandığına   

 Müşterinin cildine renk açıcının sıçramamış olduğuna 

 İşlem süresinin kontrol edilmesine, dikkat edilmelidir.  
 

İşlem Basamakları  

Ön Hazırlığa Geçiniz   

 Ortamı hazırlayınız. 

 Kişisel hijyeninizi yapınız. 

 İş önlüğü giyiniz.   

 Araç-gereçlerin hijyenini yapınız. 

 Araç-gereçleri düzenli şekilde yerleştiriniz.   

 Ön Görüşmeye Geçiniz  



  

 Müşteriye renk arzusunu sorunuz.   

 Renk kitapçığından istediği rengi tespit ediniz.   

 Doğal saçı, ışıklı ortamda, renk kitapçığındaki tutamların yakınına getirerek  saçın doğal 

rengi ve yansıma rengini tespit ediniz.   

 İstenilen rengi kararlaştırınız.   

 Saçta kına, rastık gibi boyaların olup olmadığını sorunuz.   

Saç ve Saçlı Deri Analizine Geçiniz. 

 Saçı ayırarak saçlı deride ben, yara gibi oluşumlara bakınız.   

 Belirgin saç dökülmelerine bakınız.   

Alerji Testine Geçiniz   

 İlk boyamadan önce alerji testi yapınız.   

 Flasterin iki merceğinden birine kullanıma hazır boya damlatınız.   

 Diğerine su damlatarak kolun iç kısmına veya kulak arkasına yapıştırınız.   

 Kol derisi iki el ile gerilerek alerji olup olmadığı kontrol edilir.  24-48 saat sonra 

kızarma ve şişme yoksa alerji yoktur, boyama uygulamasına  geçiniz.   

 Kuşkulu durumlarda hekime başvurulmasını tavsiye ediniz. 
 

Boyadan Önce Saç Yıkamaya Geçiniz   

 Saç çok yağlı ise veya saçta sabitleyici maddeler varsa saçlı deriye masaj 

yapmadan hafifçe yıkayınız.   

 Saç kurutma makinesi ile saçı kurutunuz.   

 Saçın dolaşığını iri dişli tarakla açınız.   

Müşteri Hazırlamaya Geçiniz   

 Kullanılacak araç-gereçleri çalışma tezgâhına koyarak ortamı hazırlayınız.   

 Müşterinin varsa yakasını içine kıvırınız.   

 Omza boya havlusu koyarak yakayı havlunun içine alınız.   

 Havlunun üstüne boya örtüsü takınız. Müşterinin cildinin boya lekesi olmaması  

için saça değdirmeden saç çevresindeki deriye yağlı krem sürünüz.   

H 2 O2 Yoğunluğunun ve Boya Renginin Saç Yapısına Göre Belirlenmesine Geçiniz 

 

  H2O2 yoğunluğunu belirlemek için saça dokunarak gözeneklilik durumuna bakınız.  

Boyanın rengini belirlemek için saça dokunarak kalınlığına ve gözeneklilik durumuna 
bakınız.   

 Hazırlanacak boyanın miktarını belirlemek için saçı elin içinde toplayarak yoğunluğuna 

bakınız.   

 İstenilen ana renge uygun boya seçiniz.   

 İstenilen yansıma renge uygun boya seçiniz.   

 Saç yapısına ve istenilen renge uygun H2O2 yoğunluğunu seçiniz.  



  

Boya Karışımının Hazırlanmasına Geçiniz  
 

Boya Ölçme  

 

 Tüpün arka kısmına, tüp anahtarını yerleştiriniz.   

 120 ml’lik bir karışımı 1/1oranında hazırlayınız.   

 Boya tüpünün üzerindeki 15 ml, 30 ml, 45 ml, 60 ml bölümlerinden, 60 ml 

işaretine kadar boyayı dikkatle boya kabına sıkınız. 
 

H2O2 Ölçme  

 

 Başparmağınızın tırnağını sıvıölçerin 60 ml çizgisi üzerine koyunuz.   

 Diğer parmağınızla sıvı ölçeri sıkıca tutunuz.   

 Sıvıölçeri tam dikey olarak yaklaşık göz hizasında tutunuz.   

 Krem oksidan miktarını kontrollü şekilde 60 ml hizasına kadar koyunuz.   

 

Karıştırma   

 

 Sıkılan boyaları fırça ile iyice karıştırınız.   

 Sonra ölçülmüş H 2 O2 miktarını, azar azar boya karıştırmaya devam ediniz.   

 H2O2 ile boya karışımını bulamaç hâline getiriniz.   

 Boya kabını, boya sehpasına koyunuz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ  

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  

  

 

 

 

 

 



  

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI  

  

Soru 

No  

Cevap  

1  B  

2  B  

3  A  

4  A  

5  C  

  

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 
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