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SAÇ ANALIZI YAPMA VE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

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 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 ya da 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. 

 


