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RÖFLE-MEÇ-BALYAJ (SAÇTA TONLAMA TEKNİKLERİ) 

 
Tonlama Tekniklerinde Kullanılan Kimyasal Ürünler 

 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 

6. 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 

 
         Açma sonucunda ortaya çıkan kırmızı tonlar, yeşil; turuncu tonlar, mavi; sarı tonlar, mor ile 
kapatılır. 

 

Not: Açma sonucunda ortaya çıkan istenmeyen tonlar çok bariz ise sadece etkisi hafifletilir. Tamamen 
ortadan kaldırılamaz. 

 


