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TOZ KREM AÇICI İLE SAÇ RENGİNİ AÇMAK  

Saçtaki doğal ya da suni pigmentleri uzaklaştırmaya yarayan çok kuvvetli renk gidericilerdir. 

Boyalı saçlar çok açık renge boyanacak ise, doğal saçlarda 3 tondan daha fazla açık renk 

isteniyorsa bu açıcılar kullanılır. Çünkü boya boyayı açmadığı gibi doğal saçları da 3 tondan daha 

fazla açması mümkün olmayabilir.  

Saçın Açılma Dereceleri 

Gözle Göremediğimiz Açılma Sıralaması  

1. Siyah  

2. Koyu kahverengi  

3. Orta kırmızı kahverengi  

4. Açık sıcak kahverengi  

5. Açık altın kahverengi  

6. Orta altın sarı  

7. Açık sarı  

8. Çok açık sarı  

9. 9.Beyaz (bölünme-kopmA)  

Gözle Görebildiğimiz Açılma Sıralaması  

KIZIL  

 Turuncu kızıl  

 Turuncu  

 Sarı turuncu  

 Sarı  

 Orta sarı  

 Çok açık sarı  

Çeşitleri 

Alkali Çıkarıcılar  

En önemli bileşenleri alkali (amonyak) ve H2
O

2 veya pudra halinde bulunan renk çıkarıcılar olarak 

adlandırılabilir. Oksidasyon olayı ile doğal ve yapay pigmentlerin renkleri açılır. Alkalik 

çıkarıcıların avantajı, asıl renk tonunun ötesindeki renk açmalara olanak vermesidir. Ama saç 

yapısına zarar verme gibi dezavantajı da vardır.  

Alkali açıcılar H
2
O

2 ile çabuk tepkimeye girerler. Müşteri hazırlandıktan hemen sonra saça 

sürülmelidir. Aksi durumda saçı açma gücü azalabilir, hacim olarak artarak şişme meydana 

gelebilir ve saça sürülmesi zorlaşabilir.. Az miktarlarda hazırlanmalıdır. Etkisini kaybetmiş ve 



 

hacmi şişerek artmış açıcılara H2
O

2 katmak saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kullanırken dikkat 

edilmeli, saç açılması istenen renge dönüştüğünde hemen yıkanmalıdır. Ayrıca karışım hazırlarken 

toz olduklarından müşteri ve kullanıcıya zarar verebileceği düşünülerek nefes yollarına temasından 

kaçınılmalıdır.  

Asitli Çıkarıcılar (İndirgeyiciler)  

İki bileşenden oluşurlar. Bu bileşim, karışım gerekmeden kullanıma hazırdır. Emülsiyon, krem, jel 

ve yağ olarak da adlandırılabilirler. Bu bileşenlerin neden olduğu indirgeme olayı yolu ile yalnızca 

yapay pigmentler indirgenir. Yani doğal saç rengine geri dönüştürürler. Bu karışım doğal pigment 

ve yansıma boya maddelerini de hiç değiştirmez. Bekleme süresi sona erince saç iyice durulanmalı 

ve yıkanmalıdır ki çözülmüş boya maddeleri saçtan uzaklaştırılsın. Yoksa havanın oksijeni ikinci 

bir oksitlenmeye ve rengin koyulaşmasına neden olabilir. Saçta arta kalan boya artıklarını yeniden 

oksitleyen durum meydana geldiğinde %2’ lik H
2
O

2 çözeltisi ile yapılan kontrol durulaması, 

açılmanın hangi dereceye ulaştığını gösterir. Asitli çıkarıcılar, yalnızca sınırlı bir renk açımına 

olanak verir. Kolayca kırmızı- turuncu tonlarda oluşurlar. Bu yüzden bu işlemden sonra yeni bir 

boyama yapılabilir. Avantajı, asitli çıkarmanın birçok kez tekrarlanabilmesidir. Bu durum, istenen 

renk açıklığına ilk işlemde ulaşılmadıysa geçerlidir.  

İçeriği  

Alkalileştirme maddeleri, tampon maddeleri, sarartma yağları, sarartma tozları, sarartma 

güçlendiricileri, koruyucu maddeler, koyulaştırma maddeleri, boya ilaveleri, optik açıcılar bulunur. 

Koyulaştırıcı maddeler, açıcının rengi açılmaması gereken bölgelere akmasını engeller. Koruyucu 

maddeler saç yapısının görebileceği zararları azaltır. Nemlendiriciler, saçın aynı oranda 

ıslatılmasını sağlar ve açıcı maddenin saça işlemesini teşvik eder. Boya ilaveleri, istenmeyen sarı-

turuncu tonların oluşumunu önler ya da bu renk  

oluşumunu zayıflatır. Tek tuzlar H2
O

2 ile birleşerek ek oksijeni açığa çıkarır ve böylece açma 

olayının süresinin artmasına yol açar.  

Saç Analizine Göre Saçları Toz Ve Krem Açıcılarla Açma  

Doğal kıvırcık saçlara düz fön çekilerek saçın renginin açılması işlemi kolaylaştırılabilir. Röfle-

meçli saçların açılmasında daha önceden açılan saçlar paketlenerek açıcıların olumsuz etkilerinden 

korunabilir. Boyalı saçların açılmasında istenen renge dönüşene kadar açılma kontrol edilmeli ve 

uygun H2O2 kullanılmalıdır. Doğal saçların açılmasında kullanılan açıcılar özenle seçilmeli 

özellikle dip saçların açılmasında derinin ısısı göz önüne alınmalıdır. Defrizeli ve permalı saçların 

diğer kimyasallara göre daha fazla hasar vermesinden dolayı kullanılan H2O2 volümü bu durum 

dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Aksi durumda defrizeli saçlarda kopmalar meydana gelebilir. 

Permalı saçlara düz fön çekilerek de saçın rengi açılabilir.  

 

Krem Oksidan  



 

% 6-12 arasındaki, nadir olarak da % 18’lik bir konsantrasyonda olan hidrojen peroksittir. 

Oksidasyon yoluyla saç rengini açma işlemini sağlar. Ancak açıcılarla birlikte kullanımında 

%12’lik üzerindeki konsantrasyonlar kullanılmamalıdır.  

Toz Açıcılarla Saçın Rengini Açma Yöntemleri  

 Bütün saçın açılması  

 Yeniden uzayan saçın açılması(dip boyamA)  

Toz Açıcılarla Saçın Rengini Açmada Dikkat Edilecek Noktalar  

 Üretici firmanın kullanım kılavuzuna uyulmadığında tehlikeli sonuçlar doğabilir.  

 Boyama ürünlerinin ölçümüne dikkat edilmediğinde istenen kıvam oluşamayabilir. Karışım 

ya çok akışkan ya da çok koyu kıvamda olabileceğinden  

 sağlıklı ölçü oranları değişebilecektir.  

 Saç rengini açma işlemine başlamadan önce seçilen renk hususunda müşteri ile  

 aynı fikirde olunması müşteri memnuniyetini artırabilir.  

 Boyanmış saç tutamlarının birbirine yapışması saç renginin dip kısımlarının  

 fazla açılmasına neden olabilir. Böylelikle saç dipleri daha açık renge kadar  

 açılabilir.  

 Saç tutamları boyandıktan sonra taranmadığında renk farklılıkları doğabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 



 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

 

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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