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TOZ AÇICININ HAZIRLANMASI VE SAÇIN ANALİZİNİN YAPILMASI 

 

Saç Analizi Yapma 

 
Uygulamaya başlamadan önce saçların incelenip karışımın ona göre hazırlanması gerekir. 

• Saçın dokusu: Orta telli, kalın telli, ince telli 
• Saçın cinsi: Normal, yağlı, kuru 

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

 
 

Uygulama Öncesi Hazırlık 

 

 • Mankenin saç rengi ve istediği ton katalogdan tespit edilir. 

 • Daha öncede kimyasal işlem olup olmadığına bakılır. 
 • Saçta başka maddelerin olup olmadığına bakılır (kına, rastık, metal boya). 

 • Baş derisi incelenir. 

 • Uygulama için malzemeler belirlenir. 
 • Saçın uzunluğuna ve hacmine göre alüminyum folyo uygun ölçüde kesilmelidir. 

 • Belirlenen özellikler göz önüne alınarak açıcı-boya ve hidrojen peroksit seçilir. 

 • Mankenin kıyafetlerini korumak amacıyla koruyucu örtüler takılır. 

 • Düzenli çalışma açısından saç bölümlere ayrılır. 
 • Tepe: Klasik şekilde olabileceği gibi mankenin saçını ayırdığı veya farklı alın motifleri olduğu zaman 

farklı ayrımlar da yapılabilir. 

 • Yan ayrımlar: Klasik / saç modeline göre 
 • Baş arkası: En az iki bölüme ayrılır ancak kafanın genişliğine göre üçe de ayrılabilir. 

 • Çok hassas deriler için saç sınır çizgisine koruyucu bir krem sürülmelidir. 

 • Saçlar çok dalgalı ise ayırma işlemi yapılmadan önce saç düzleştirilmelidir. 
 • Saç çok kirli veya kozmetik ürün varsa yıkanmalı, kurutulmalı ve daha sonra ayrılmalıdır. 

 

Toz Açıcının Hazırlanması 

 

• Toz açıcılar genelde 1+2 oranında hazırlanır. 

• Karışım çok fazla hazırlanmamalıdır. 

• Her ana bölüme yetecek kadar hazırlanmalıdır. 

• Karışım hazırlanırken metal eşyalar kullanılmamalıdır. 
• Kalan karışım uzun süre bekletilip kullanılmamalıdır. 

• Karışımın homojen olmasına dikkat edilmelidir. 

• Karışımın kıvamına dikkat edilmelidir. 


