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TONLAMA TEKNİKLERİNDE KULLANILAN KİMYASAL ÜRÜNLER 

Hidrojen Peroksit (H2O2)  

Kuaförlük mesleğinde kullanılan H2O2 sulandırılmış ve etkisi azaltılmıştır. Zehirli ve dikkat 

edilmesi gereken kimyasal bir üründür. Saç boyasında, saç rengini açmada, röfle, meç ve balyaj 

işlemlerinde yardımcı ve boyayı aktif duruma getiren ürün olarak kullanılır.  

Açık Renk Boyalar  

Doğal saçın renginin açılmasında veya tonlama uygulamalarında kullanabilir. Boya, doğal bir 

saçı en fazla 4-5 tona kadar açabilir. Doğal bir saçı boya ile 2-3 ton açmak için %9’luk oksidan, 

doğal bir saçı boya ile 4-5 ton açmak için %12’lik oksidan krem kullanılır.  

Özel Açıcı Boyalar  

Doğal saçı açmada kullanılır. Doğal bir saç 5-6 tona kadar açabilir. Etkili bir sonuç için boya, 

%12’lik oksidan krem ile kullanılmalıdır. Özel açıcı boyalar, diğer açık renk boyalarla karıştırılıp 

açık renk boyaların açma gücünü arttırır. Saça renk vermez sadece saç rengini açar.  

Doğal Saç Rengini Açan / Renk Veren Ürünler  

Doğal saçın rengini açarken aynı zamanda da saça renk verir. Saçın tümünü açmada kullanılmaz. 

Sadece gölge-ışıklandırma uygulamalarında kullanılır. Etkili bir sonuç için %9’luk ve %12’lik 

oksidan krem ile kullanılır.  

Doğal ve Boyalı Saçların Rengini Açan / Renk Veren Ürünler  

Hem doğal hem de boyalı saçların rengini açarken aynı zamanda saça renk verir. Etkili bir sonuç 

için %9’luk veya %12’lik oksidan krem ile beraber kullanılır. Dezavantajı, bu şekilde 

renklendirilen saçların daha sonra çok açık renge dönüştürülememesidir.  

Oksidan Krem  

%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.  

Rumleks (CilA)  

Rengi açılmış veya solmuş saçların renginin tonlanmasını sağlayan uygulamalardır. Normal boya 

karışımına göre daha cıvıktır. Tonlanmanın sağlanması için karışıma birden fazla renk tonları 

girebilir. Aynı zamanda mix tonların en sık kullanıldığı uygulamalardır.  

 Rumleksi sadece saça hafif nüans vermek amacıyla hazırlıyorsak karışım oldukça sıvı 

hazırlanır. 1+3 / 1+2  

 Rumleksi açılmış saça renk vermek amacıyla hazırlıyorsak normal saç boyası kıvamında 

hazırlamamız gerekir. 1 +1  

Not: Her iki uygulamada da düşük hidrojen peroksit konsantrasyonu kullanılır (%3’lük) 



Rumleksin (Cilanın) Amacı  

 Toz açıcını saçta oluşturduğu çiğliği ve kızıllığı almak  

 Açılan saçları daha parlak göstermek  

 Açma sonucunda saçta oluşan düzensiz renk oluşumlarını yok etmek veya hafifletmek  

 Açılan saçlara istenilen tonda pigment yüklemek  

İşlem Sonrası Çıkan Düzensiz Renk Oluşumunun Nedenleri  

 Saçın gözenekli olması  

 Farklı saç kalitesi  

 Saçların daha önceden koyu kırmızı tonlara boyanması  

 Karışımın iyi hazırlanmaması  

 Karışımın doğru hazırlanmaması  

 Karışımın yeteri miktarda sürülmemesi  

 Saçın zamanında yıkanmaması  

 Düzensiz Renklerin Hafifletilmesi  

Saç Analizi Yapma  

Uygulamaya başlamadan önce saçların incelenip karışımın ona göre hazırlanması gerekir.  

o Saçın dokusu: Orta telli, kalın telli, ince telli  

o Saçın cinsi: Normal, yağlı, kuru  

o Saçın durumu: Doğal (naturel), boyalı, açılmış, kına, rastık vb. incelenir.  

Röfle-Meç-Balyaj Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  

o Müşteriyle ön görüşme dikkatli yapılmalı, gereken bilgiler doğru ve eksiksiz 

alınmalıdır.  

o Müşteriye uygulanacak teknik yönteme iyi karar verilmelidir.  

o Kullanacak araç ve gereçler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.  

o Salon ısısı uygun olmalıdır.  

o Bone tekniğinde saçların kısa olmasına ve tığla çekilen saç tutamlarının 

aralıklarının eşit olmasına dikkat edilmelidir.  

o Krepe tekniğinde krepelerin düzgün ve tekniğe uygun yapılmasına dikkat 

edilmelidir.  

o Saçlar düzenli ve tekniğe uygun olarak sistemli bir şekilde bölümlere ayrılmalıdır. 

Bu işlem çalışma kolaylığı sağlar.  

o Uygulamaya enseden başlanmalıdır.  

o Tarak ucuyla ayrılan saçların hepsinin aynı çizgide olması gerekir. Çizgiler 

düzgün olmazsa saç dibinde istenmeyen görüntüler oluşabilir.  

o Paketlerinkaymamasıiçinikiyandanpenslerlesıkıcatutturulmalıdır.Sıkı 

tutturulmazsa açılan kısımdan hava girer, paket içindeki ısı düşer, saç tutamları 

farklı açılır ve kızıllıklar oluşur. Ayrıca paket kayarak karışımın dışarı taşmasına 

ve diğer saç tutamlarının etkilenmesine neden olur.  

o Paketlere yerleştirilen saç tutamları eşit kalınlıkta olmalıdır.  

o Paketleresürülenkarışımınmiktarınefazlaneazolmalıdır.Azolursasaç eşit açılmaz, 

çok olursa paket dışına taşar.  

o Saç ayırım çizgilerine dikkat edilmelidir.  



o Paketler yapılış önceliğine göre sık sık kontrol edilmelidir.  

 Paketler açılırken renk tonuna çok dikkat edilmeli, istenilen ton elde edilince açılıp 

yıkanmalıdır.  

 Paketlerde dışına taşma olursa ıslak pamukla hemen silinmelidir.  

 Açmaya karar verdiğimiz paketler avuç içinde bol su ile diğer saç tutamlarına 

değdirilmeden yıkanmalıdır.  

 Tamamı istenilen tonda açılan saçlar, saça uygun kaliteli bir şampuanla fazla 

hırpalamadan ılık suyla yıkanmalıdır. Saçlar iyi yıkanmazsa istenmeyen tonlamalar 

oluşabilir.  

 Saça şekil verirken fön ısısı fazla yaklaştırılmamalıdır. Fön fırçaları yumuşak olmalıdır.  

Not: Röfle ve meç uygulamasında da işlem basamakları aynıdır. Sadece renk açısından 

ton farkı vardır. Röfle 2-3 ton açık, meç ise 3 ve üzeri ton farkı oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

1. Uluslararası renk çizelgesine göre siyah rengi ifade eden rakam hangisidir?  
A) 3  

B) 1  

C) 2  

D) 4 
 

2. Uluslararası renk çizelgesine göre aşağıdakilerden hangisi küllü tonu ifade eden rakamdır?  

A) Mavi  
B) Sandre  

C) Kızıl  

D) Bakır  
 

3. Boya üzerindeki rakamlardan 1.(Birinci) rakam aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  

A) Esas ara rengi gösterir  

B) İkinci ara rengi gösterir  
C) Ana rengin derecesini gösterir  

D) Tonun iki kez yoğun olduğunu gösterir  

 
4. Boya üzerindeki rakamlarda noktadan sonra ‘‘0’’ ve her hangi bir rakam var ise (X.OY) neyin 

ifadesidir?  

A) Derinlik  

B) Yansıma çokluğu  
C) Yansıma azlığı  

D) Ton açılmıştır 

 
5. Boyama yada açma sonucunda istenmeyen sonuçların giderilmesinde kullanılan tonlara ne ad verilir?  

A) Ana ton  

B) Max ton  
C) Mix ton  

D) Hiçbiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 



 

 

Soru 

No  

Cevap  

1  B  

2  A 

 3  C  

4  C  

5  C  

 

 

 

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

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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