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DOĞAL SAÇ BAKIMI  

Bitkilerle Bakım   

Bitkiler her zaman insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamış, vücudun sağlıklı ve güçlü 

olmasını için kullanılmıştır. Bitkiler, vücudun güzelliği ve cazibesinin kalıcılığını 

korumak için gereksinimi olan her şeyi vermektedir. Vücudun her kısmı için ayrı ayrı 

bitkiler vardır. Bazıları gözlere parıltı, bazısı saça parlaklık veya vücuda dirilik verir. Saç 

yüzün itibarıdır ve kişinin fiziksel sağlığını yansıtır. Sağlıklı beslenme gibi doğru bakım 

da saçın sağlığı için gereklidir.   

Birçok bitki toplandığı gibi taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir. Bitkiler şifalı, güzel 

kokulu yaprakları ile yazın sonunda daha etkilidir. Yazın başında taze olarak hasat edilir 

ve yılın geri kalan kısmında kurutulmuş olarak kullanılır.   

Doğal Saç Bakımında Kullanılan Bitkiler   

Bugün modern kozmetik preparatlarında en çok rastlanan örnek “Aloe Vera”dır. 

İyileştirici, yumuşatıcı ve nemlendirici etkisi sebebiyle cildin ve saçın kurumasını önler. 

Diğer bir bitki ise jojobadır. Preparatlarda jojobanın tohumlarının sıkılması ile elde edilen 

jojoba yağı kullanılır.  

Saça ve deriye kadife yumuşaklığı kazandırır. Bunların dışında buğday ve yulaf proteinleri 

de kullanılır.   

• Compfrey özü: Compfrey kökü allantoin yönünden zengindir. Allantoin deriyi 

iyileştirmek için kullanılır ve deriye özellikle duyarlı olan saç derisine çok 

faydalıdır. Ayrıca saç derisine parlaklık verir.   

• Matricaria: Deriyi şampuanlama ve bakım boyunca korumak için kullanılır. 

Chamomiledan elde edilir ve rahatlatıcı özelliği vardır.   

• Huş ağaç yaprağı: Deriyi uyarma, sıkılaştırma, temizlemede kullanılır.   

• Büyük fındık ağacı: Deriyi uyarmak için kullanılır. Sıkılaştırıcıdır.   

• Isırgan: Saça doğal bir parlaklık kattığı bilinmektedir.   

• Arnika (dağ tütünü): Tedavi edici özelliği olduğu için kullanılır.   

• Hindistan cevizi: Deriyi tahriş etmeden derinlemesine temizler ve saça rahatça 

nüfuz eder.   

• Adaçayı: Saçı besler ve parlatır.   

• Ardıç: Saç dökülmesine iyi gelir.   

• Acı badem: Saçı besler.   

Doğal Saç Bakımında Kullanılan Bitkiler   

Doğal saç bakımında kullanılan yağlar saçı besler, canlılık ve parlaklık verir, saç 

dökülmesine iyi gelir, saçtan kepeği arındırır.   

• Badem yağı   

• Susam yağı   

• Defne yağı   

• Çörekotu yağı   



  

• Menekşe yağı   

• Ceviz yağı   

• Kekik yağı   

• Hindistan cevizi yağı   

• Çam terebentin   

• Biberiye yağı   

• Sarımsak yağı   

• Jojoba yağı   

• Isırgan tohumu yağı   

• Ardıç uçucu yağı   

• Kozmetiklerle Saç Bakımı   

 

Kozmetik saç bakım ürünlerinden istenilen özellikleri kısaca söyle sıralayabiliriz:   

o Saçtaki doğal yağları sıyırıp almadan temizleme  o ¬  Kayıp protein, nem 

ve besinleri yerine koyma  o ¬  Saçın kuvvet ve esnekliğini arttırma ve 

kuvvetlendirme   

o Saçın dış katmanını koruma   

o Saça “yük olmadan” veya saçlı deride birikmeden şekillendirme  o ¬  

Gözenekleri sabitleyip nem kaybını önleme   

o Düzensizleşen dış kat pullarını düzeltme ve nemi hapsederek parlaklık 

sağlama   

o Güneşten koruyucu maddeler yardımı ile çevresel aşırı kurumayı önleme 

o Uçuşan şekil almayan saçın uçuşmasını önlemek   

Bilindiği gibi saçın kimyasal yapısının % 95’i proteinlerden oluşmaktadır ve bu sayede 

saç güçlü ve esnek olur. Bunların büyük bir bölümünde oldukça reaktif olan disülfit 

(kükürt) bağları vardır.   

Saç basit olarak merkezi protein lifleri kütlesinden, pullu bir kaplama olan kutikülün 

koruduğu korteksten oluşur. Kutikul, dış kuvvetlerin içindeki kortekse hasar vermesine 

karşı koruma sağlayan, birbirleriyle örtüşen taşlardan oluşan bir çatıya benzetilebilir. 

Saçın temel fiziksel gücü kortekste yattığından bu önemlidir. Korteksin hasar görmesi 

kaçınılmaz bir şekilde saçın kırılması ve kaçınılmaz “kırık uçlar” sonucunu doğurur.   

Saç, saçlı deriden çıktığında kutikul iyi bir durumdadır, pullar sıkıca birbirine geçmiştir 

ve hasara karşı müthiş bir engel oluşturur. Saç uzadıkça saçlı deriden uzak olan kısımlarda, 

pullar kalkmaya ve nadiren kırılmaya başladığında kutikulde yavaş bir bozulma olur. 

Kendi hâline bırakılırsa bu hasar yavaş yavaş birikir ve sonucunda saç dökülür.   

Saçın hasar görme ve dökülme çevrimi, saç şekillendirmenin şiddeti ile fiziksel olarak 

hızlandırılabilir. Saçı taramak ve fırçalamak herkesin her gün yaptığı işlerdir, bu işlem saç 

kutikulunda hasara yol açan en yaygın sebeptir. Saç fırçalandığında uygulanan kuvveti 

düşünecek olursak fırça veya tarak saç üzerinde aşağı doğru çekilirken yenilemeyecek 

olan kutikul pulları yakalanarak yukarı veya aşağı çekilebilir. Fön makinesi ile kurutulan 

perma ve boya gibi diğer kozmetik prosedürler, biriken hasarı daha da fazla eklemeler 

yaparak saçın kütikülünü daha da kırar.   



  

  

Saç bakımı ve sorunların teşhisi profesyonel bir konudur. Bu yüzden ürün seçiminde ve 

uygulamasında en iyi yöntem, baş derisi ve saç yapısının özelliklerini ayrı olarak inceleyen 

saç bakım uzmanlarına danışmak ve onların önerilerine profesyonel ürünleri seçmekle işe 

başlamak lazımdır.   

Saç bakımı ürünlerinin uygulanmasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:   

o Saç mı yoksa saçlı deriye mi bakım yapıldığına iyi karar verilmelidir. Bakım saça 

uygulanacak ise krem saça uygulanmalıdır. Bakım saçlı deriye uygulanacak ise 

krem saçlı deriye uygulanmalıdır.  o ¬  Ürünün kuru saça mı yoksa ıslak saça mı 

uygulanacağının bilinmesi gerekir. Yağlar (örneğin zeytinyağı )kuru saça 

uygulanır.   

o Islak saça uygulanacak bakımlarda daima saçın suyunun alınmış olması gerekir.  

Aksi takdirde ürün sulanacak ve yoğunluğunu yitirecektir.   

o Uygulamadan önce mutlaka saçın dolaşığının açılması ve saçın bölümlere 

ayrılması gerekir.   

o Bakım ürünlerinin üretici firmanın talimatlarına göre uygulanması gerekir.   

o Ürünü tüm saç boyunca saça dengeli olarak dağıtmak gerekir, bunun için geniş   

dişli bir tarak kullanılmalıdır.   

o Bekleme süresinin üretici talimatlarına göre ayarlanması gerekir.  o ¬  Mutlaka 

müşteri kayıt kartları tutulmalıdır.   

Yağlı Saçlara Bakım   

Yağlı saçlara uygun üretilmiş profesyonel şampuanlar, bakım ürünleri, bakım losyonları, 

köpükleri ve ampuller saçtaki aşırı yağlanmanın önüne geçer.   

Şampuanlamadan sonra saçlara masaj yapılması yerel dolaşımı arttırır ve deriye yapışık 

birikintilerin uzaklaştırılmasını sağlar. Ancak uzun süreli masaj saçı yağlandırır. Saçlar 

temiz su ile iyice durulandıktan sonra kurutulurken nazik bir biçimde fırçalanmalıdır. 

Saçların kurulanmasında yumuşak bir havlu kullanılmalıdır. Kurulama işlemi nazik 

olmalıdır  

Eğer sert bir havlu kullanılır veya çok şiddetli ovulursa saçların uçları çatallanabilir. Saçlar 

elektrikli kurutucularla kurutulabilir. Ancak kurutucunun saça çok yakın tutulmaması 

gerekmektedir. Saçlara çok yakın tutulacak olursa saçlı deri ve saçların yanmasına neden 

olabilmektedir.   

Kuru Saçlara Bakım   

Saç çok yıpranmışsa (güneş sonrası gibi ) şampuandan önce besleyici bir ürün 

uygulanmalıdır. Saçı sıcak bir havluyla sararak uygulanan üründe önerilen süre kadar 

bekletilir. Sıcak havlu ürünün saçınıza daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Şampuan öncesi 

uygulanan bu bakımın avantajı, saçı daha sonraki bakımlara hazır hâle getirmektir.   

Daha sonra saç tipinize uygun ve besleyici özelliğe sahip bir şampuan ile saç yıkanmalıdır.   



  

Şampuan sonrası saç kremi uygulamakta tereddüt edilmemelidr. Krem durulama 

gerektirmeyen ürünler arasından da seçilebilir. Bu tip ürünlerin avantajı diğer yıkamaya 

dek saçı dış etkenlere karşı korumasıdır.   

Haftada bir kez kuru saçlar için hazırlanmış besleyici bir maske uygulanmalıdır. Saç çok 

sıcak kurutulmamalıdır. Güneşleniliyorsa şapka veya bandana kullanmalı ya da güneşten 

koruyucu bir ürün uygulanmalıdır.   

Saç hiçbir zaman sert bir şekilde fırçalanmamalı, özellikle kuru saçlar kırılmaya çok 

meyillidir. Fırçalamadan önce saçın kolay taranmasını sağlayacak ürünler kullanılmalıdır. 

Saç fırçası yumuşak ve doğal kıllı olanlardan seçilmeli, saçın doğal korunmasını, 

köklerdeki sebum salgısı sağlar. Saç kökten uca doğru fırçalanmalı, böylece sebumun saç 

boyunca yayılması sağlanmış olunur.   

Kuru saçlarda saç uçlarında çatallaşmalar yani kırıklar çok sık görülür. Saç uçları köklere 

göre daha hassas ve kırılgandır. Onlar düzenli olarak kestirilmelidir.   

Saç Bakımında Kullanılan Araç Gereçler  

Bone : Bekleme süresi sırasında takılır. Bekleme süresini kısaltır.   

 

Penuar : Müşterinin giysilerinin uygulanan işlemlerden zarar görmemesi için kullanılır.   
 

Havlu :Yıkama sonrası kurulamada kullanılır. Özellikle temiz olmasına dikkat edilmelidir.   

Kremlerin Saça Nüfuzuna Yardımcı Olmak Üzere Isı Kullanılması   

Yağlar, kremler ve derinlemesine etkili kremler ısı ile uygulandıkları zaman daha yararlı olur. 
Çünkü bu sayede saça derinlemesine nüfuz eder.   

 

Buhar üfleyiciler: Bu cihazlar, saç kurutma makinelerine benzerler ancak önceden ıslatılması 
gerekmektedir. Damıtılmış suyun buharlaştırılması aracılığı ile nemli hava üretilir. Buhar saçın 

şişmesine ve kutikula pulcuklarının kalkmalarına sebep olur. Böylece ürün daha yoğun olarak 

nüfuz eder.   
 

Hızlandırıcılar( Klimazon): Özelliği ısı vermesidir. Isıyı üfleme yoluyla değil de yayılma yoluyla 

verir. Bu özelliğinden dolayı kullanım alanı çok geniştir. Mizanpli, boya, permanant vb. gibi 

işlemlerde kullanılan otomatik tek cihazdır. Isı ve zaman ayarlama gibi özelliklere sahip olup bu 
özelliği kendi bünyesinde bilgisayarlı olarak bulundurmaktadır. Boyamada bekleme süresini 

kısaltır. Bu cihazlar, kızılötesi ışık kaynağından kuru ısı üretir ve bu da ürünün saça nüfuzunu 

kolaylaştırır ancak ürünün kurumasının önlenmesi için saça plastik bir bone takılmalıdır.   
 

Başlıklı kurutucular: Bu cihazlar da kuru ısı üretmektedir. Sıcak kuru hava dolaşım yaparak saçın 

kurumasını sağlar. Kullanım öncesinde saça plastik bir bone takılmalıdır. Müşteri kullanımından 
önce cihazın birkaç dakika çalıştırmak suretiyle ısıtılması gerekir.  

 

Baş Derisine Bakım Masajı ve Bağ Dokusunun Canlandırılması   

Bakım masajı için baş derisinin durumuna uygun olarak seçilmiş çeşitli baş derisi suları 

kullanılır. Bakım masajının amacı kan dolaşımını düzeltme ve böylece saçın daha iyi 

beslenmesini sağlamaktır. Bu sayede saç uzaması da teşvik edilmiş olur. Toksin 

maddelerin atımında olumlu etkileri de vardır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de vardır. 

Saçlı deriye baş ve boyunda bulunan sinir uçlarını ve lenf düğümlerini gevşetmek 

rahatlatmak için yapılır.   



  

Bu masaj etli parmak uçları ile dairesel hareketler yapılarak uygulanır. Ovma ve çekmeden 

kaçınılmalıdır. Masaj alından omuriliğe kadar ve baş üzerinden enine olarak kenarlara, 

enseden omuriliğe kadar yapılır. Saçları baş ve boyunda bulunan sinir uçlarını ve lenf 

düğümlerini gevşetmek rahatlatmak için yapılır.   

Saçlı deri masajı krem uygulandıktan sonra yapılır ve çok rahatlatıcı bir uygulama olup 

sakin bir ortamda yapılmalıdır.   

Saçlı deriye şu durumlarda asla masaj yapılmaz:   

• Herhangi bir enfeksiyon (mantar gibi) ya da salgın (saç biti gibi) bulunması durumunda,   

• Saçlı deri üzerinde herhangi bir kesik ya da tahriş bulunması durumunda,  

• Saçlı deri kızarmış ise ya da tahriş olmuşsa müşterinin herhangi bir tıbbi sorunu varsa 

soğuk algınlığı ya da grip gibi yüksek ateş durumlarında yapılmaz.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ  

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.  

1. Normal saçlar nasıldır?  

A) Parlaktır.   

B) Esnektir.  
C) Kuvvetlidir.  

D) Hepsi 

 
2. Kepeğe sebep olan faktörler aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Genetik   

Stres  

Sebum kompozisyonu  
D) Hepsi  

 

3.Aşağıdakilerden hangisi saçlı derinin bakımında kullanılan ürünlerden değildir?  

Permanant losyonu   

Besleyici losyonlar  

C) Baş suları  
D) Saç durulayıcılar  

 

4. A vitamini eksikliğinde saç kökünde hangi bozukluklar görülür?  

A) Saçlı deri kalınlaşır.   
B) Enfeksiyon riski artar.  

C) Saçlar kurur ve kepek oluşur.  

D) Hepsi   

5.Aşağıdakilerden hangisi saç bakımı ürünlerinde kullanılan besleyici maddelerden biri değildir?   

A) Bal mumu  
B) Hidrojen peroksit  

C) Proteinler  

D) Bitki özleri   
 

6.Saç bakımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  

A) Bone   

B) Buhar makinesi  
C) Havlu  

D) Maşa  

  
7.Aşağıdakilerden hangisi saçı yıpratan faktörlerden değildir?  

A) Yanlış fırçalama   

B) Yanlış beslenme  
C) Güneş  

D) Saç bakımı ürünleri  

 

8.Yağlı saç bakımı uygulamasında hangi şampuan kullanılır?  
A) Kuru saçlar için şampuan  

B) Yıpranmış saçlar için üretilmiş profesyonel şampuan  

C) Yağlı saçlar için üretilmiş profesyonel şampuan   
D) Normal saçlar için şampuan   



  

9. Kuru saçın görünümü nasıldır?  

A) Mat, cansız ve kırılgandır.  

B) Canlıdır.  
C) Işıltılıdır.   

D) Parlaktır.  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi bakım masajının etkilerinden değildir?  

A) Kan dolaşımını destekleme  

B) Saç derisini tedavi etme  

C) Sakinleştirme   
D) Toksit maddeleri atma   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

 

 

Soru No Cevap Soru No Cevap 

1 D 6 D 

2 D 7 D 

3 A 8 C 

4 D 9 A 

5 B 10 B 

http://www.megep.meb.gov.tr/

