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SİR AĞDA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Hassas Ciltlere Sir Ağda Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 

 Pudralı ağda tercih edilmeli, yoksa alta bol miktarda pudra sürülmelidir. 

 Küçük bölgeler hâlinde çalışılmalıdır. 

 Ağda kâğıdının her çekimde yenilenmesi tavsiye edilir. 

 Küçük bir bölgede deneme yapılması ve cildin reaksiyonlarının 2 saat boyunca gözlemlenmesi 

tavsiye edilir. Cilt aşırı tepki veriyorsa ağda yapılmamalıdır. 

 İşlem sonrası sir ağda temizleme yağı ile temizlenerek cilde hemen nemlendirici ve rahatlatıcı 

losyon tatbik edilmeli ve her yarım saatte bir ya da ihtiyaç duyulan sıklıkta nemlendirici ve 

rahatlatıcı losyon uygulaması tekrar edilmelidir 

 Kişinin regl, menopoz gibi hormonal değişiklikler geçirdiği dönemde olmadığından emin 

olunmalıdır. 

SİR AĞDA SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Sir ağda sonrası ilk 24 saat, hiç değilse 12 saat boyunca dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 

bulunmaktadır. Sir ağda sonrasında; 

 Duş almamak, 

 Denize, havuza veya saunaya girmemek, 

 Güneşe çıkmamak, 

 Solaryuma girmemek, 

 Cilde alkol içeren ürünler (parfüm, kolonya, deodorant vb.) sürmemek, 

 Aşırı terlememeye özen göstermek, terlenen bölgeye talk pudra uygulaması yapmak, 

 Ağda sonrası kaşınma hissi normaldir, ağda yapılmış bölgeyi kaşımamak, 

 Ağda sonrası cilde kozmetik uygulamamak, 

 Ağda sonrası masaj işlemi yaptırmamaya dikkat etmek gerekmektedir. 

Vücut Isısının Ağda Uygulamasında Önemi 

         Ağda yapılacak kişinin cildi çok soğuk ise özellikle pudralı ağda cilt üzerinde donarak sürüşü 

zorlaştırabilir. Bu durumda ellerinizle kişinin vücut ısısını normale döndürmek amacıyla friksiyon 

yapılmalıdır. Kişinin cildi çok sıcak ise ağda cilt üzerinde çok akışkan hâle gelebilir. Bu durumda vücut 

ısısı normale dönene kadar beklenmeli ya daha pudralı ağdalar tercih edilmelidir ya da alta bol pudra 

serperek ağdanın kıvamını koyulaştırılmalıdır. 


