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KONSERVE AĞDA 

          Kartuş ağda uygulamasında da anlattığımız gibi sir ağda, üretildikten sonra ya kartuş dediğimiz 

kendiliğinden döner başlıklı plastik tüplere ya da konserve dediğimiz metal kutulara doldurulur. Sir ağda 

sistemleri, kartuş sistem ve konserve sistem olmak üzere ambalajına göre isimlendirilir. Bu iki sistem 

arasında bazı farklar bulunur ancak her iki ambalajın içinde de aynı ürün bulunmaktadır. Sistemlerin 

arasında ürün veya kalite farkı yoktur sadece uygulama farkları vardır. 

         Konserve ağda pudrasız, ince pudralı ve kalın pudralı ağdalar olmak üzere üç farklı grup ağdadan 

oluşur. Aynı grup içindeki ağdalarda aromaya göre çeşitler bulunur. 

 

Uygulama Yöntemi 

         Metal kutular içinde bulunan 800 ml sir ağda, ambalajıyla birlikte ısıtıcı cihazın içerisinde ısıtılıp 

spatula yardımı ile sürülür. 

 

Konserve sistem ağda uygulaması 

 

 

Konserve sistem ağdalar 

 

Konserve Sistem Uygulama Bölgeleri 

        Konserve sistem, uzmanın spatula ile daha rahat uygulama yapabildiği bir sistem olduğu için 

oylumlu, girintili, çıkıntılı yüzeyler ve kısmen dar alanlar başta olmak üzere tercihe göre ağda yapılması 

sakıncalı durum ve bölgeler dışında her yere uygulanabilir. Kartuş ile girilemeyecek kadar oylumlu (kol 

altı, kasık vb.) veya tüylerin çok olup kartuşların döner başlığına dolanmasından dolayı kartuş ile 

girilmesi çok uygun olmayan durumlarda idealdir. Küçük bölgelerin çalışılması için de uygundur. 

 



Spatula Kullanımı 

         Spatulanın ucuna bal kıvamındaki bir miktar ağda alınır. Ağdanın fazlası tel tutucunun üzerine 

sıvanır. Ağdanın tamamı uygulama yapılacak bölgeye bırakılır. Hızlı bir şekilde ağda spatulanın sırt 

kısmı ile kılların çıkış yönünde ve mümkün olduğu kadar ince sürülür. Spatula yardımı ile 

sürüldüğünden ince ve hızlı sürüş beceri ve deneyim gerektirir. 

         Spatula kullanmak, beceri istemesine rağmen uygulayıcıya aynen bir ressamın fırça kullanması 

gibi müdahale özgürlüğü verir. 

Spatula Çeşitleri 

Üç çeşit spatula bulunmaktadır. 

 Vücut spatulası: Geniş yüzeylerin (sırt, karın gibi) ağdasında kullanılır. Tekli 

ambalajlardadır. 

 Orta boy spatula: Daha küçük bölgelerin (bacak, kol altı gibi) uygulamasında kullanılır. 

 Yüz çubuğu: Yüz, bıyık, kaş altı gibi şerit hâlinde çalışılması gerekli bölgelerin ağdasında 

kullanılır. Yüz çubukları aynı zamanda kavanoz formundaki kozmetik ürünler ve kremlerin 

sürülmesinde kullanılır. Bu ürünlerin bulunduğu kavanoz veya ambalajlara parmak 

değdirilmesi, ürünün içinde mikrop üremesine yol açabilir. Bu sebeple yüz çubuğu ile kremi 

almak ve sürmek çok daha sağlıklıdır. 

 

Spatula çeşitleri 

 

Spatulaların Temizlenmesi 

         Spatulaların tamamı tek kullanımlıktır. İşi bitince çöpe atılır. Vücut spatulası tekrar kullanılmak 

isteniyorsa sir ağda temizleme ve masaj yağı ile temizlendikten sonra antibakteriyel temizleme jeli ile 

dezenfekte edilir ve en son steril cihazına bırakılır. Bu sebeple güzellik salonlarına müşteri potansiyeline 

göre yeterli sayıda vücut spatulası bulundurmaları tavsiye edilir. 


