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کلیات سالمت شغلی و مخاطرات محیط کار -
اصول عفونت
هـاي زیـادي را هـم    یتامـا مسـئول  ،اي سالن شدن کاري شاد و جالـب توجـه اسـت   متخصص حرفه

. شـود هاي بدن میزا باعث آسیب و عفونت بافتیک کار بدون دقت از طریق عوامل بیماري. دربردارد
دهید یا ایـن کـه شـهرت سـالن بـه      مجوز را از دست می،اگر کارها منجر به آسیب و یا عفونت شود

وندهاي کـاري مناسـب را   خوشبختانه جلوگیري از شیوع عفونت ساده است وقتی که ر. افتدخطر می
است که از آغاز تا پایان کار باید با شما همراه اصولیپیشگیري . ها را دنبال کنیدبدانید و همیشه آن

.باشد
هاي ناشی از کاربیماري-

خستگی دارد و به تعادل، سالمتی و راحتی کمک کرده وهاي کوتاه و پهن وزن بدن را نگه میپاشنه
که درد و خستگی پس از کار را کم کنید، پس از استحمام، کرم براي این. کندمیکار را کمناشی از

دقیقه به طـور متنـاوب   10یا به مدت . دقیقه پاها را ماساژ دهید5یا روغن به پاها بمالید، و به مدت 
کـرم را پـاك کنیـد و یـک لوسـیون ضـدعفونی       . پاها را در آب گرم و سرد فرو برده و ماسـاژ دهیـد  

.ي پا استفاده نماییدکننده
.افرادي که دچار واریس هستند، حتماً از جوراب مخصوص واریس استفاده کنند

هاي قابل انتقال به  مشتریانبیماري-
زاي خونیعوامل بیماري
:     شـود، ماننـد  زا که در بدن از طریق خون و سیاالت مایع انتقال داده مـی هاي بیماريمیکروارگانیسم

زاي خونی ممکـن  در سالن عوامل بیماري. باشندزاي خونی نامیده میایدز عوامل بیماريها و هپاتیت
بـراي  . که به پوسـت آسـیب برسـاند، انتقـال یابنـد     کاريهاي مربوط به صورت، یا هراست از درمان

.اجتناب از بریدن و آسیب دیدن پوست مشتري در هر کاري باید به حد کافی مراقب بود
هپاتیت
هپاتیـت نسـبت بـه    . رساندشود و به کبد آسیب میویروس خونی است که باعث بیماري میهپاتیت
HIVبـه  . شودمیمشخص مبتال هستند، در همه سیاالت بدن افرادي که و،شودتر مقابله میراحت

بـه همـین   . مانـد عالوه برخالف ایدز هپاتیت در سطح بیرونی بدن براي دوره طوالنی مدت زنده مـی 
.کامالً تمیز و ضدعفونی شوند،زم است که همه سطوحی که با مشتري در تماس هستنددلیل ال
HIV /ایدز

یمنـی  ویروس تخریب کننده سیستم ایمنی ایدز کوتاه شده ویروسی است که باعث تخریب سیستم ا
از طریق خـون  ایدز . کندایدز نوعی بیماري است که سیستم ایمنی بدن را تخریب می. شودبیمار می

اسـت  HIVفردي که مبتال بـه  . یابدو گاهی سایر سیاالت بدن از شخصی به شخص دیگر انتقال می
6در کند که آیـا شـخص   اي نداشته باشد، اما تست مشخص میها هیچ نشانهبراي سال،ممکن است



مثبـت  HIVگـاهی افـرادي کـه    . گرفتن مبتال شده است یا خیـر معرض ویروس قرارماه بعد از در
. دانند که پتانسیل ابتالي سایر افراد هستنددهند و نمینمیهرگز تست ،دارند

ابزار و محیط کارها انواع ضدعفونی کننده-
هاي تولید کننده را بخوانید کنید، باید دستورالعملعفونی کننده استفاده میکه  از مواد ضدهنگامی

همـه مـواد   . و زمان استفاده خیلی مهم هستند) رقیق کردن(هاي ترکیب نسبت. و به آن عمل کنید
هـاي  العملرطبـق دسـتو  هـاي درسـت  عفونی کننده غلظت یکسانی ندارند، پس از ترکیب نسبتضد

اگر برچسب کلمه غلظت را روي خـود نداشـته باشـد، محصـول     . روي برچسب اطمینان کسب کنید
. د و نباید رقیق شودباید به طور مستقیم از ظرف استفاده شو. قبالً ترکیب شده است

پزشک متخصصها و ارجاع بهتشخیص بیماري-
هاي مواختالل
معمـولی یـا ناراحـت کننـده     هـایی کـه غیر  هاي مو، از موردهاي عادي و بدون مشـکل تـا آن  اختالل

: شوندهستند، در زیر بیان می
کانیتز نتیجـه از دسـت دادن  . ، اصطالح پزشکی براي موي خاکستري است)سفید شدن مو(1کانیتیز

دار دانـه دانه، موي خاکستري دقیقاً همان موي رنگغیر از نبودن رنگ.دانه مالنین طبیعی استرنگ
.مادرزادي و اکتسابی وجود داردکانیتیزدو نوع . است

از . عادي مـو اسـت  شود، حالتی از رشد غیرچنین به عنوان پرمویی شناخته میهم2،هیپوتریکوسیس
رشـد 4ولـوس هایی از بدن است که به طور عادي فقـط مـوي   بخشدر3ترمینالمشخصه رشد موي 

.کندمی
.موخوره، اصطالح فنی براي دوشاخه شدن انتهاي مو است

از مشخصـه آن شـکنندگی و تشـکیل    .موهاي گره دار، اصطالح فنی  براي موهاي گره خورده اسـت 
. گره در ساقه مو است

. خود شـکافته شـود  در طولمو ممکن است . ستموهاي شکننده، اصطالح فنی براي شکنندگی مو ا
.تر آن جلوگیري شودتا از آسیب بیش،براي رفع آن مو و پوست سر را نرم کنید

هاي پوست سراختالل
ریـزد و  الیه بیرونی پوست که بـدن را مـی پوشـاند، دائمـاً مـی     . پوست دائماً در حال نوسازي است

. شوندهاي جدید از زیر جایگزین آن میسلول

١ canities
٢ hypertrichosis
٣ Terminal hair
٤ Vellus hair
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شوره سر
هاي ریز به جاي ریزش عادي سلول. هاي پوست استتکثیر زیاد و تجمع سلولشوره سراز مشخصه 

.استفردپوست
)ایتین(قارچی هاي عفونت

دن و گاهی ضایعات مدور دردناك است از مشخصه آن، خارش، پوسته ش. عفونت قارچی است5ا،یتین
آید، نه توسط انگلا توسط ارگانیسم قارچی به وجود مییتینو 

. تواند به آسانی از یک فرد به دیگري منتقل شوندا مسري هستند و مییهاي تینهمه صورت
روي پوسـت سـر کـه اسـکوالتا نـام      در پوستهوزرد، از مشخصه آن خشک بودن، سولفید6اسکوتوال

. دارند
رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

: ردرست ایستادن هنگام کا
ي سـینه را بـه جلـو و    قفسـه . سـر را بـاال نگـه داریـد    .هنگام کار صاف بایستید و خود را خم نکنیـد 

راسـت  و پـاي اشـته  درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه. استخوان کتف را به طرف عقب نگه دارید
.و زانو را کمی روي خط زانوي چپ خم کنیدو تمام وزن روي پاي راست رو به جلو مستقیماً

:درست نشستن
هنگام نشستن روي صندلی براي جلوگیري از خستگی ناشی از کـار و سـالم مانـدن سـتون فقـرات      

3باشد و نشینید باید باسن با پشت صندلی در تماس هنگامی که روي صندلی می. درست بنشینید
135ي نشستن شانه به عقب متمایل شود، یعنی زاویه. قوس طبیعی بدن موقع نشستن حفظ گردند

توانید از یک تکیه گاه در ناحیه کمر استفاده کنید و وزن بدن را روي دو باسـن  شما می. درجه باشد
و در . زدیـک باشـد  زانوها از هم کمی فاصله داشته و پاها به هـم ن . ها قرار دهیدو روي طول کل ران

استفاده از صندلی استاندارد نقـش مهمـی در کـاهش    .دقیقه قرار نگیرید30تر از یک وضعیت بیش
.آسیب به ستون مهره دارد

:رعایت فاصله مناسب هنگام کار
بـه راحتـی کـار    یـد کافی داشته تـا بتوان دید،هاي مختلف سرفاصله باید طوري باشد که بر قسمت

.انجام دهید
: اده از کفش مناسباستف
.هاي پاشنه کوتاه و پهن، با کفی قابل انعطاف و راحت انتخاب نماییدکفش

٥ tinea
٦ Askvtvla
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ساختمان مو-
ساختار مو روي . تفاده کنیدکند از چه رنگ  مویی اسساختار موي مشتري و نتایج دلخواه تعیین می

برخی محصوالت رنگ مو ممکـن  . شودگذارد و باعث موفقیت در کار رنگ مو میکیفیت آن تاثیر می
. کننـد است تغییرات زیادي در رنگ مو به وجود آورند، درحالی که برخی تغییرات جزئی حاصل مـی 

مکان بهترین انتخاب هـا را بـراي   گذارند، به شما ادانستن این که محصوالت چگونه روي مو تاثیر می
.دهندمشتري می

کل قدرت % 20کند و تا از الیه کورتکس داخلی محافظت می. ترین الیه مو استکوتیکول که بیرونی
ترین قدرت و قابلیت ارتجـاعی را داده  کورتکس الیه وسطی است و به مو بیش. دهدمو را تشکیل می

دانـه طبیعـی اسـت کـه     کـورتکس داراي رنـگ  . دهـد میقدرت کلی مو را تشکیل% 80و  در حدود 
هـاي کـورتکس ماننـد     هـاي مالنـین بـین سـلول    گرانول. کندمالنین نام دارد و رنگ مو را تعیین می

ترین الیه مو است، گاهی در مو وجـود نـدارد و   مدوال که داخلی. شوندها در شکالت  پخش میخرده
.در روند رنگ کردن نقشی ندارد

بافت
رشته موها با قطر بلند، متوسط و کوچک بـه ترتیـب بـه بافـت     .  ت مو قطر رشته داخلی مو استباف

. شوندهاي موي زبر، متوسط و ظریف تبدیل می
مشخص کردن رنگ  و تون موي طبیعی

ترین مرحله براي رنگ کردن مـو  یاد گرفتن این که رنگ موي طبیعی مشتري را مشخص کنیم، مهم
اي تیره تا قرمز، و از بور تیره تا بـور روشـن قـرار    نگ موي طبیعی در طیف رنگ سیاه تا قهوهر. است
مالنـین در  3. رنگ مو براي هر فرد خاص است ؛ هر دو فـرد رنـگ یکسـانی مثـل هـم ندارنـد      . دارد

.کورتکس وجود دارد
.دهنداي به مو میهاي سیاه و قهوهمالنینی که رنگایومالنین،
.دهندمالنینی که رنگ بور و قرمز به مو می:فئومالنین

.شودترکیبی از رنگ موي طبیعی است که شامل ایومالنین و فئومالنین می:هاي مخلوطمالنین
هاي دائمیهاي رنگ مو ترکیب کردن رنگانواع لوازم و فرآورده-

مـی یـا بـا کـاربرد     رنـگ دائ . شـود هاي دائمی با نوع کاربرد شما تعیین مـی روش ترکیب کردن رنگ
همیشـه از دسـتورات تولیـد کننـده پیـروي      (شـود اپلیکاتور یا به روش ظرف و برس به کار برده مـی 

.)کنید
مثلث و دایره رنگ–انواع رنگ -

کننـد و در  رنگ به صورت خصلتی از اشیا است که به نور بسـتگی دارد، اشـیاء نـور را مـنعکس مـی     
. شودهاي دیگر دیده میهاي انسان به صورت قرمز، سبز یا سایهچشم



ي رنـگ  را از دایره3رنگ اصلی است، که اگر 3که در آن شود بخش تقسیم می12ي رنگ به دایره
بیرون بکشید و در جاي خود به یکدیگر وصل کنید، یک مثلث متساوي االضالع بـه دسـت خواهیـد    
آورد که رنگ قرمز در رأس آن، رنگ زرد در انتهاي ضلع راست و رنـگ آبـی در انتهـاي ضـلع چـپ      

.نامندیا درجه اول میرنگ را رنگ اصلی 3این. گیردمثلث قرار می
هاي اولیهرنگ
تواننـد بـا ترکیـب    هستند کـه نمـی  ) قرمز، زرد و آبی(هاي خالص یا فونداسیونی هاي اولیه رنگرنگ

هـا بـا   رنگ. شوندهاي اولیه حاصل میرنگ3ها از این همه رنگ. هاي دیگر به وجود آیندکردن رنگ
.هاي گرم هستندقابلیت قرمز  و یا زرد رنگها باهاي سرد هستند، و رنگقابلیت آبی رنگ

هـاي سـرد،   در اضافه کردن به رنـگ . هاي اولیه است و تنها رنگ اصلی سرد استترین رنگآبی قوي
.چنین عمق یا تیرگی را در رنگ به وجود بیاوردتواند همآبی می

کند؛ اضافه تر میها را روشنی آنهاي پایه آباضافه کردن قرمز به رنگ. قرمز رنگ اولیه متوسط است
.تر به نظر برسدشود که تیرههاي قرمز به زرد باعث میکردن رنگ
کنیـد، رنـگ بـه    هاي دیگر اضافه میهنگامی که زرد را به رنگ. هاي اولیه استترین رنگزرد ضعیف
.آیدتر میتر و درخشاننظر روشن

خوب است . اي استابر قرار دارند، رنگ حاصل قهوههاي برهاي اولیه در نسبتهنگامی که همه رنگ
اي تیـره، بـراي مثـال،    قهوه. هاي اولیه فکر کنیمهاي مختلف رنگکه درباره رنگ مو از لحاظ ترکیب

توانـد بـا ترکیـب کـردن     سیاه و سفید نمـی . Y-، و زردR-، قرمزB-آبی: هاي اولیه زیر را داردرنگ
تواند باعث روشن کردن رنگ سفید می. شوندي رنگ پایه گرفته میها از تئورآن. ها ساخته شودرنگ
. تر کندتواند رنگ را تیرهسیاه می. شود

هاي دومیرنگ
هـا  شود،تالشی است که ایـن رنـگ  هاي اصلی دیده میسه رنگ دیگري که در دایره رنگ مابین رنگ

تـر شـدن، بـا ترکیـب زرد از     نرنگ قرمز به تدریج بـا روشـ  . دهندبراي نزدیک شدن به هم انجام می
ي رنگ آبی، ایجـاد  رسد و رنگ زرد نیز با پذیرش پله به پلهنارنجی، پرتغالی و اکر، باالخره به زرد می
شود و سپس رنگ آبی نیز با پذیرش قرمز، ایجاد طیفـی از  طیفی از سبز و زنگاري،به آبی نزدیک می



تصال دایره میانی این سـه طیـف مثلـث متسـاوي     ا. شودکاربنی و بنفش بار دیگر به قرمز نزدیک می
.شودهاي دوم نامیده میسازد که، این مثلث رنگاالضالع معکوس می

هاي برابـر دو رنـگ ابتـدایی بـه دسـت      رنگ دومی، رنگی است که با ترکیب کردن بخشدر نتیجه، 
. هاي دوم سبز، نارنجی و بنفش هستندرنگ. آیندمی

بـنفش ترکیـب برابـر آبـی و     . نارنجی ترکیب برابر قرمز و زرد است. رد استسبز ترکیب برابر آبی و ز
.قرمز است

هاي سومیرنگ
هایی غیرمنظم و نابرابر از تـداخل دو  مانده در اطراف این دو مثلث در دایره رنگ، ترکیبرنگ باقی6

. رنگ اصلی است
آینـد و در  هاي دومی نیز بـه وجـود مـی   هاي سومی رنگ متوسط است که با ترکیب کردن رنگرنگ

سـبز،  -هاي سومی شامل آبی رنگ. مجاورت رنگ اولی در چرخه رنگ، در مقدارهاي برابر قرار دارند
آیـد کـه   میرنگ مویی طبیعی به نظر . شودسبز می-نارنجی و زرد-نارنجی، زرد-قرمزبنفش،-آبی

.شودهاي اولی، دومی و سومی ساخته میاز ترکیب رنگ
هاي مکملرنگ
هاي اولی و دومی هستند که به طور مستقیم در مقابل یکدیگر در چرخه رنگ هاي مکمل، رنگرنگ

هـاي  رنـگ . شوندهاي مکمل شامل آبی و نارنجی، قرمز و سبز، و زرد و بنفش میرنگ. گیرندقرار می
.کنندمکمل یکدیگر را خنثی می

تون رنگ 
دهـد  تون رنگ به این سوال جواب مـی . شود و تعادل رنگ استنوان رفله رنگ شناخته میتون، به ع

توانند به صورت گرم، سـرد یـا   ها میاین تون. توان، استفاده کردکه براي نتایج بهتر از کدام رنگ می
.خنثی توضیح داده شوند

ها طالیی، نارنجی، قرمز و ن تونای. تر از سطح واقعی خود به نظر برسندتواند، روشنهاي گرم میتون
اي مایل به قرمز، کهربـا، مـس، تـوت فرنگـی،     قهوه: هاي مو از کلماتی ماننددر برخی رنگ. زرد است

کنند، که ممکن است راه بهتري براي بحث کردن و توضیح دادن درباره رنگ مو بـه  برنز استفاده می
ها آبی، این  تون. واقعی خود به نظر برسندتر از سطح هاي سرد ممکن است عمیقتون. مشتري باشد

هـاي گـرم   هاي خنثی تونتون. هاي سرد دیگر دودي یا خاکستري هستندتون. سبز و بنفش هستند
.شونداي مایل به زرد توصیف میهستند و به صورت شنی یا قهوه
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:شدت رنگ
. ره توضـیح داده شـود  تواند به صورت روشن، متوسـط یـا تیـ   می. کندشدت، به قدرت رنگ اشاره می

شـوند، تـا نتیجـه را تشـدید     هایی هستند که به فرمول رنگ اضافه مـی هاي رنگ، تونتشدید کننده
. کنند

رنگ پایه
تعـداد سـطح و حـروف    . شـود هر رنگ با اعداد و حروف مشخص می. رنگ پایه، تون غالب رنگ است

. دهنـد نشـان مـی  G-بـا بـیس طالیـی   بور تیره را -6، سطح 6Gبراي مثال،. دهندتون را نشان می
کنید، باید بدانید که تون رنگ دلخواه مشتري چیست؟هنگامی که شروع به انتخاب فرمولی می

چنـین بـراي                هاي قرمـز و طالیـی و هـم   هاي روشن مانند تونهاي بیس گرم را براي ایجاد رنگرنگ
خنثی را به فرمول رنـگ مـو اضـافه کنیـد کـه      رنگ بیس. داشتن نتیجه خاکستري انتخاب کنیدنگه

هاي بیس طبیعی اغلب براي پوشاندن موي خاکستري نیـز  بـه   رنگ. کندها را نرم و متعادل میرنگ
.روندکار می

انواع رنگ مو
بنـدي رنـگ مـو    طبقـه . بدون اکسایشی و اکسایشی: دسته هستند2محصوالت رنگ مو به طور کلی 

فقـط  (بنـدي رنـگ مـوي اکسایشـی     طبقـه ). سنتی(نیمه دایمی هستندبدون اکسیداسیون موقتی و
همه این محصوالت، بـه جـز  رنـگ    ). بلند شدن و رسوب کردن(نیمه دایمی و دایمی هستند) رسوب

.موقتی، نیاز به تست حساسیت دارند
هاي طبیعی هر  یک ترکیب شیمیایی منحصر به فرد خود ها، رنگ موهاي فلزي و رنگروشن کننده

این که چه قدر طول خواهـد کشـید   . گذارندا دارند، و به نوبه خود روي نتیجه رنگ آخري تاثیر میر
. گیرنددر این فصل مورد بحث قرار می

ها شامل توسـعه دهنـده یـا عامـل اکسیداسـیون و      همه محصوالت رنگ موي دایمی و روشن کننده
.زیر آمده استترکیبات قلیایی آمونیاك درنقش. شوندترکیب قلیایی می

.تواند در کورتکس نفوذ کندکند، طوري که رنگ مو میکوتیکول را بلند می-
.دهدخشکی را در مو افزایش می-
. شـود شود، پروکسید قلیـایی شـده و تجزیـه مـی    وقتی که رنگ مو هیدروژن پروکسید ترکیب می-

.دهدشن شدن روي میرنگ کرده، روشکند مالنین را بیهنگامی که پروکسید قلیایی می
رنگ موي موقتی

دانـه از نفـوذ   هاي رنگهاي ناخواسته را خنثی کنند یا مولکولخواهند موي زرد یا تونافرادي که می
الیه کوتیکول جلوگیري و پوشش کمی دهند که، با شامپو کردن از بین برود، رنگ مـوي مـوقتی یـا    

.غیردایمی انتخاب خوبی است



رنگ موي نیمه موقتی
کنـد، فقـط رنـگ مـوي اکسایشـی رسـوب اسـت کـه بـا          ها را بلند نمیرنگ موي نیمه موقتی فلس

دانه بـراي نفـوذ   هاي رنگمولکول. شودشود و در شامپوهاي متعددي فرموله میپروکسید ترکیب می
کننـد، در طـول شـامپو    یجزئی بافت مو به اندازه کافی کوچک هستند و در الیه کوتیکـول نفـوذ مـ   

. شوندشوند، سپس با شامپو ناپدید میکردن روي مو پخش می
موي سفید

دانه خود را از دست داده است و به طور عادي با بـاال رفـتن سـن در    موي سفید مویی است که رنگ
درصـد  شود و برخـی دیگـر   رود، موي برخی افراد کامال سفید می، وقتی سن فرد باال می.ارتباط است

.موي سفید نیاز به توجه خاصی در فرموله کردن رنگ مو دارد. کنددانه را حفظ میخاصی از رنگ
. شودرنگ موي نیمه دایمی به صورت ژل، کرم یا مایع یافت می

رنگ موي دایمی
هـا          کنـد، زیـرا آن  کند و در همان زمان در بافت مـو رسـوب مـی   رنگ موي دایمی رنگ را روشن می

-هاي نیمه موقتی هستند و معموال با حجم باالي هیـدروژن پراکسـید ترکیـب مـی    تر از رنگلیاییق
. شـود رنگ موي دایمی بـراي انطبـاق، روشـن کـردن و پوشـاندن مـوي سـفید اسـتفاده مـی         . شوند

.ساعته قبل از کاربرد دارد48ساعته تا 24محصوالت رنگ مو دائمی نیاز به تست حساسیت 
هاي طبیعی و فلزيمورنگ
تر رنگ موهاي دایمی هستند، امـا بایـد   شود، بیشموهایی که به طور کلی در سالن استفاده میرنگ
اي نیز گفتـه   هاي درجهبه رنگ موهاي فلزي رنگ. هاي طبیعی یا گیاهی و فلزي آشنا باشیدرنگبا  
.تواند رنگ مایل به خاکستري یا سبز ایجاد کنندها مینوع رنگاستفاده مکرر این. شودمی

انواع پراکسید هیدروژن-
کـه بـه   ) آب اکسـیژنه (شفاف مایع محلول. پروکسید وجود داردبه خاطر داشته باشید، انواع مختلف

کـه  کـرم رنـگ را    ) اکسیدان کـرم (نوع کرم . کندکار بردن محصوالت را از بطري اپلیکاتور آسان می
. رودکنند، و به صورت ظرف و برس اپلیکاتور به کار میتر میمنسجم

هیـدروژن پروکسـید بـراي تغییـر دادن     40یـا 10،20،30اکثر محصوالت رنگ موي دایمی از حجـم 
. کنندمیدرست و توسعه دادن رنگ استفاده

حجم
. شوداز حجم باالتر پروکسید هنگام روشن کردن مو استفاده می

:کاتالوگ خوانی
شـود و در بعضـی           خـتم مـی  10شـروع و بـه شـماره   1هاي آلبوم رنگ معموالً از شـماره ي رنگپایه
، پایـه 7تـا  5، پایـه متوسـط   4تا 1ي تیره از هاي آلبوم معموالً پایهرنگ. است11ها تا شماره رنگ

. شـود هر پایه رنگ با ذکـر شـماره مشـخص مـی    . باشدمی11و 10خیلی روشنو پایه9تا 8روشن 
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باشد که نشان کنید، عدد بعد از ممیز یا بعد خط تیره میمورد دیگري که در آلبوم رنگ مشاهده می
این مسـأله بـا مثـال    . گردداش مشخص میدهنده تون رنگ است و رنگ با توجه به پایه و تون رنگی

.تر درك خواهد شدبیش
نشان دهنده تون طبیعی0 )مشکی(پایه رنگ 1 مشکی طبیعی 0-1
نشان دهنده تون دودي1 )مشکی(پایه رنگ 1 مشکی دودي 1-1

ایـن عـدد را شـرکت    . دهدها را عدد بعد از ممیز نشان میرنگ) سایه(تون : همان طور که گفته شد
هـا عـالوه برعـدد کوچـک از حـروف التـین نیـز        رکتممکن است ش. نمایدسازنده رنگ مشخص می

استفاده کنند و حروف اول هر تون رنگی را کنار پایه رنگ اضافه نمایند، با مثال دیگـري ایـن قضـیه    
.شودتر  مینیز واضح

. گرفتـه شـده اسـت، نشـان دهنـده طبیعـی بـودن رنـگ اسـت         NATURALکه از اول Nحرف 
..........    وN1-N2:مثال

NATURALN                              طبیعی/  0طبیعی
NATURAL EKTRNF     فوق روشن/ 00طبیعی اکسترا

CilverC                                دودي / 1دودي
MattM            زیتونی/ 3در بیش تر رنگ ها زیتونی و در بعضی / 2زیتونی
ColdG            طالیی/ 3طالیی

C.UPPERC              مسی/ 4مسی
REDR               ها طالیی قرمز در بعضی رنگ/ 5قرمز

VIOLETV               ها قرمز بنفش در بعضی رنگ/ 6بنفش
MochaW            شکالتی/ 7شکالتی
BEIGEB                   ها صدفی بژ در بعضی رنگ/ 8بژ

ايماسه/ 9
TABACCOT  تنباکویی

A                 Ashخاکستري
H            Honeyعسلی و ....

:هاي مکمل آلبومرنگ
هاي مختلف با عدد یا حروف مشخص هاي شرکتهاي مکمل در آلبوم، رنگهاي کمکی یا رنگنگر

هـاي آلبـوم تـون مـورد     هاي کمکی با رنگمخلوط رنگ. باشندها خالص و قوي میاین رنگ. اندشده
چنین در مواقعی که اثر رنگـی را بخواهیـد،   هم. دهدها میتري به رنگزیاد کرده و جلوه بیشنظر را

.شودهاي مکمل استفاده میاز بین ببرید یا شدت رنگی را کم کنید، نیز از رنگ



هـاي  اي از رنـگ نمونـه . هاي مکمل هر آلبوم ممکن است، فقط با عدد یا با حروف مشخص شودرنگ
:مکمل شامل

11-0 واریاسیون دودي  E11
66-0 واریاسیون بنفش  E12
...و 10-0 اي واریاسیون نقره E13

عددي بعد از خط تیره یا ممیـز  2هاي کنید، رنگهاي دیگري که در کاتالوگ رنگ مشاهده میرنگ
.کنندسایه یا تون رنگ را مشخص می2هستند که هر 

سـایه اولیـه تـون    . ست و عدد سوم سایه رنگ، ثانویـه اسـت  عدد اول پایه، عدد دوم سایه رنگ اولیه ا
بـه  . دهـد باشد و دو عدد یکسان تون شـدید را نشـان مـی   ي رنگ و سایه ثانویه تون جزئی میعمده

.مثال دقت کرده تا بهتر متوجه این مطلب شوید

:ي کاتالوگهاي روشن کنندهرنگ
حجمـی  40هاي اخیر وارد بازار شده اسـت بـا اکسـیدان    هاي روشن کننده کاتالوگ که در سالرنگ

هـاي خیلـی روشـن بـا دکلـره      ها براي رنسـاژ و رنـگ  این رنگ. کندرجه روشن مید5الی 4موها را 
و عدد یک یا دو رقمـی بعـد از خـط    12یا 11ي هاي روشن کننده با شمارهرنگ. باشندمناسب می

.سه صفر نیز روشن کننده است000. تیره درکاتالوگ رنگ مشخص می شوند
:مثال

سوپر پالتین صدفی  9/12
ین دودي سوپرپالت 1/12

زیتونی قطبی  21/12
کرم استخوانی  10/12

بلوند دودي طالیی خیلی خیلی روشن  31/11
بلوند مسی خیلی خیلی روشن  4/11

بلوند طالیی دودي روشن  31/8
:مثالً. باشندي رنگ خاصی نیز در بعضی مواقع ممکن است نشان دهنده

قرمز آتشین  7/88
سر خابی  8/88

) پایه رنگ(
)سایه ي عمده(شرابی 
)          سایه ي جزیی(قرمز 

5/65
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:هاي طبیعی قوي آلبومرنگ
هـا  در بعضی از آلبـوم 11شروع شده و تا4یا2هاي متفاوتبا شماره) فوق طبیعی(هاي قوي طبیعی رنگ

هـا تارهـاي سـفید را بـه خـوبی      شود، این رنـگ مشخص می) دو صفر(00بعد از خط تیره باادامه دارد و 
.دهدپوشش می

.استفاده کنید) دانه مصنوعی(دانه دادن هاي طبیعی قوي براي رنگاز رنگ
:مثال

اي متوسط قوي قهوه 00 /4
اي روشن قوي قهوه 00 /5

هاي کنتراست کاتالوگرنگ
ها بـا  بینید که این رنگهاي قرمز، مسی، دانه اناري یا نارنجی میتالوگ را در رنگهاي کنتراست کارنگ

.آورندهاي رنگی به وجود میهایی از مو الیتترکیب شده و بدون دکلره روي تکه%) 12(اکسیدان قوي 
: هاي فانتزي کاتالوگرنگ

هـا نیـز خـالص هسـتند و بـراي              ایـن رنـگ  . باشـند هاي فانتزي میهاي جدید داراي رنگبعضی از آلبوم
.شوندهایی از مو استفاده میقسمت
:                 مثال

بنفش Violet

سرخابی Pink

:هاي مردانهرنگ
ها طـوري سـاخته شـده اسـت کـه      فرمول این رنگ. هاي مردانه استها داراي رنگبعضی از کاتالوگ

.باشدطبیعی بوده و داراي پوشش تارهاي سفید می
:مثال

قهوه اي تیره NF2
قهوه اي دودي CF2

قهوه اي زیتونی MF2
کاتالوگ شناسی-

هاترکیب رنگ
کـرده و ترکیـب هـم باراهارنگتوانمی،هارنگقانونشناختوسردوگرمهايرنگشناختنبا

نیزراسردهايگرنتماموکردهترکیبهمباراگرمهايرنگتمام.آوردبه وجودخاصرنگیک
توانمیرازیتونیودودي،خاکستري:مثلسردهايرنگکلچنینهم.کنیدترکیبهمباتوانمی

دیگريجایگزینتوانندمیکدامهردارند وآبیتونهاآنهمهاستفاده نمایید، زیرازردزمینهروي
.شوند



)مات(هاي زیتونیرنگ
تشکیلسبزوخاکسترياز،آبی،زرد،قرمزهايپیگمنتداشتنبرعالوه،موهارنگازسرياین-

. باشدهاي سرد میو جزء رنگاستشده
هاي دوديرنگ

هاي قرمز، زرد، آبی و خاکستري از رنگ بنفش استفاده شـده  عالوه بر رنگهاي دودي در سري رنگ
.باشندها متمایل به بنفش میبه دلیل استفاده از رنگ بنفش، این رنگ. است
هاي خاکستري رنگ

، عالوه بر رنگ قرمز، زرد و آبی از خاکستري کم شده و از پیگمنت آبی هاي خاکستريدر سري رنگ
. دو برابر استفاده شده است

هاي طالییرنگ
هاي طالیی عالوه بر رنگ قرمز، آبی و زرد از خاکستري کم و رنگ زرد دو برابر به کـار  در سري رنگ

هاي گرم و سـرد قابـل   چنین با رنگهم. باشدهاي طالیی با هم قابل ترکیب میتمام رنگ. رفته است
. ترکیب است

هاي قرمزرنگ
هاي قرمز عالوه بر زرد، آبی و قرمز از خاکستري کم شده و رنگ قرمز دو برابر بـه کـار   در سري رنگ

و اصلی قابـل ترکیـب بـوده و     هاي گرمبا تمام رنگ. شودهاي گرم محسوب میجزء رنگ. رفته است
. آوردتري را به وجود میهاي شفاف و براقرنگ

هاي موکارنگ
. هاي قرمز، زرد، آبی و خاکستري به کار رفته استهاي موکا، رنگدر سري رنگ

سري هاي روشن کنندهرنگ
10با اکسـیدان  . اندهاي روشن کننده، فوق روشن هستند و براي رنساژ روي مش مناسبسري رنگ

هـاي  درجه روشن کنیـد، رنـگ  5الی 4اگر بخواهید موها را بدون دکلره تا . شوندحجمی ترکیب می
.حجمی ترکیب نموده و نتیجه مطلوب را به دست خواهید آورد40ن روشن کننده را با اکسیدا

هاي گرم و سردرنگ
هـایی  هـاي گـرم، رنـگ   رنـگ . شـود ن استفاده میرنگ آبراي نشان دادن گرمی و سردي رنگ از ته

هـایی  دهند، به عبارت دیگـر، رنـگ  تر نشان میتر جلب توجه کرده و خود را نزدیکهستند که بیش
.         شـوند ي قرمـز گرفتـه مـی   دهـد و از پایـه  زنده و شفاف هستند، که چشم آن را زودتر تشخیص مـی 

...)قرمز، زرد، نارنجی و. (ه و گرم هستندهاي گرم از آتش گرفته شدتوان گفت رنگمی
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ي آبـی  دهـد و از پایـه  هایی هستند که کدر و چشـم آن را دیرتـر تشـخیص مـی    هاي سرد رنگرنگ
...)آبی، بنفش، سبز، خاکستري و. (شودهاي سرد از برف که نور آبی دارد، گرفته میهستند و رنگ

:هاي مناسب گروه گرمرنگ
اي مات، بلوند خاکستريمشکی، زیتونی، صدفی، بلوند دودي، قهوه: هاي سردرنگ

:هاي مناسب گروه سردرنگ
عسلیادامی، آجري، طالیی،مسی، شرابی، شاه بلوطی، فندقی، ب: هاي گرمرنگ

ها توجه شود، تـا بـه قـد و    هاي گرم و سرد، ابتدا باید به رنگ پوست آنبراي قرار دادن افراد در گروه
.هاي اصلی استفاده کنندکسانی که مابین سرد و گرم هستند، بهتر است از رنگ. هاوزن آن

:هاکاربرد واریاسیون
.شوندمیاستفادهدارتمیز و نممويرويهاواریاسیون-
مو شده و قدرت پوشـش رنـگ را   رنگشدنتیرهباعث،ندارندگیکنندروشنقدرتهاواریاسیون-

.دهندبراي تارهاي سفید افزایش می
آبیوسبزکمکیرنگجزبهاستمترسانتی7الی1مشرنساژبرايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمیاستفادهمشرنساژبرايی مترسانت5/0ورنگبرايمترسانتی5/1که  



وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3موترکیب رنگبرايکمکیرنگمصرفمقدار-
.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هاآبی براي بعضی از رنگ

رنگ آمیزي موي سفید-
شـود  موي سفید به سختی رنگ می. آیددانه در الیه کوتیکول به وجود میموي سفید با کاهش رنگ

بـه عنـوان مثـال، مـوي سـفید            . طلبدهاي خاصی میهاي روشن تکنیکو براي به دست آوردن رنگ
بـا ایـن   . دار کافی استفاده نشود، به نارنجی تبدیل شـود رنگ کننده به مقتواند، در صورتی که بیمی

.پوشانندها با موفقیت موي سفید را میحال بسیاري از کاربرهاي رنگ در سالن
تواند رنگ زرد را که توسط عوامل زیر بـه  مشکل دیگري که ممکن است با موي سفید پیش آید، می

:آیند را افزایش دهدوجود می
سیگار کشیدن-
عرض نور خورشید قرار گرفتندر م-
اسپرهاي مو و ابزارهاي مدل-
زرد نـامطلوب  . کنندرنگی زرد کمک میرنگ کننده و رنگ مو به پاك کردن بیهاي بیپاك کننده-

تـر نسـبت بـه زرد    هاي بنفش سطح برابر یا تیـره هاي مصنوعی بر پایه رنگدانهتواند با رنگاغلب می
.پوشیده شود

هایی براي دستیابی به پوشش موي سفیدتوصیه
.استفاده نمایید20از پروکسید حجم 

.مدت زمان توصیه شده کارخانه سازنده را مورد توجه قرار دهید
هاي طبیعی به فرمولهاضافه کردن تون

.رنگ اصلی استفاده کنید% 25مو سفید است، از % 25اگر 
.استفاده کنیدرنگ اصلی% 50مو سفید است، از % 50اگر 
.رنگ اصلی استفاده کنید% 75مو سفید است، از % 75اگر 
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وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3موترکیب رنگبرايکمکیرنگمصرفمقدار-
.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هاآبی براي بعضی از رنگ

رنگ آمیزي موي سفید-
شـود  موي سفید به سختی رنگ می. آیددانه در الیه کوتیکول به وجود میموي سفید با کاهش رنگ

بـه عنـوان مثـال، مـوي سـفید            . طلبدهاي خاصی میهاي روشن تکنیکو براي به دست آوردن رنگ
بـا ایـن   . دار کافی استفاده نشود، به نارنجی تبدیل شـود رنگ کننده به مقتواند، در صورتی که بیمی

.پوشانندها با موفقیت موي سفید را میحال بسیاري از کاربرهاي رنگ در سالن
تواند رنگ زرد را که توسط عوامل زیر بـه  مشکل دیگري که ممکن است با موي سفید پیش آید، می

:آیند را افزایش دهدوجود می
سیگار کشیدن-
عرض نور خورشید قرار گرفتندر م-
اسپرهاي مو و ابزارهاي مدل-
زرد نـامطلوب  . کنندرنگی زرد کمک میرنگ کننده و رنگ مو به پاك کردن بیهاي بیپاك کننده-

تـر نسـبت بـه زرد    هاي بنفش سطح برابر یا تیـره هاي مصنوعی بر پایه رنگدانهتواند با رنگاغلب می
.پوشیده شود

هایی براي دستیابی به پوشش موي سفیدتوصیه
.استفاده نمایید20از پروکسید حجم 

.مدت زمان توصیه شده کارخانه سازنده را مورد توجه قرار دهید
هاي طبیعی به فرمولهاضافه کردن تون

.رنگ اصلی استفاده کنید% 25مو سفید است، از % 25اگر 
.استفاده کنیدرنگ اصلی% 50مو سفید است، از % 50اگر 
.رنگ اصلی استفاده کنید% 75مو سفید است، از % 75اگر 
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وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3موترکیب رنگبرايکمکیرنگمصرفمقدار-
.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هاآبی براي بعضی از رنگ

رنگ آمیزي موي سفید-
شـود  موي سفید به سختی رنگ می. آیددانه در الیه کوتیکول به وجود میموي سفید با کاهش رنگ

بـه عنـوان مثـال، مـوي سـفید            . طلبدهاي خاصی میهاي روشن تکنیکو براي به دست آوردن رنگ
بـا ایـن   . دار کافی استفاده نشود، به نارنجی تبدیل شـود رنگ کننده به مقتواند، در صورتی که بیمی

.پوشانندها با موفقیت موي سفید را میحال بسیاري از کاربرهاي رنگ در سالن
تواند رنگ زرد را که توسط عوامل زیر بـه  مشکل دیگري که ممکن است با موي سفید پیش آید، می

:آیند را افزایش دهدوجود می
سیگار کشیدن-
عرض نور خورشید قرار گرفتندر م-
اسپرهاي مو و ابزارهاي مدل-
زرد نـامطلوب  . کنندرنگی زرد کمک میرنگ کننده و رنگ مو به پاك کردن بیهاي بیپاك کننده-

تـر نسـبت بـه زرد    هاي بنفش سطح برابر یا تیـره هاي مصنوعی بر پایه رنگدانهتواند با رنگاغلب می
.پوشیده شود

هایی براي دستیابی به پوشش موي سفیدتوصیه
.استفاده نمایید20از پروکسید حجم 

.مدت زمان توصیه شده کارخانه سازنده را مورد توجه قرار دهید
هاي طبیعی به فرمولهاضافه کردن تون

.رنگ اصلی استفاده کنید% 25مو سفید است، از % 25اگر 
.استفاده کنیدرنگ اصلی% 50مو سفید است، از % 50اگر 
.رنگ اصلی استفاده کنید% 75مو سفید است، از % 75اگر 
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براي داشتن موي خیلـی روشـن، ترکیـب    . اندهاي روشن، براي پوشش موي سفید طراحی نشدهرنگ
.ها بور متوسطی را در پی داردالیتبراي رنگ مبنا و اضافه کردن برخی هاي7کردن در شماره 

اکسیدها با رنگ موترکیب پرا
هر رنگ در محصوالت مختلف، مقدار اکسیدان آن متفاوت است که از طریق کارخانه مربوطه، تعیین 

حجمی براي رنگ ابـرو و رنگسـاژ مـو بعـد از     10یا % 3، 5/0اکسیدان .شده و رعایت آن الزامی است
.اسب استدکلره من

حجمی، مخصوص مخلوط با رنگ بـراي موهـایی کـه تـار سـفید دارد، تیـره       20یا % 6، 1اکسیدان 
.کردن مو و روشن کردن موهاي نرم و نازك مناسب است

حجمی، مخصوص مخلوط با رنگ روشن بـراي موهـاي زبـر و خشـن، دکلـره      30یا % 9، 2اکسیدان 
. باشدیموهاي نرم و نازك و شامپو شیمیایی مناسب م

الـی  4حجمی، براي دکلره کردن موهاي زبر و خشن، روشن کردن موها تـا  40یا % 12، 3اکسیدان 
هاي کنتراسـت یـا فـالش، رنـگ     ، مخلوط کردن با رنگ)11یا12(هاي روشن کننده درجه با رنگ5

.از روي موها مناسب است) دکاپاژ(هاي تیره العاده روشن و برداشتن رنگکردن موهاي فوق
قوانین روشن کردن مو -

شود، رنگ کردن شناخته میدر ابتدا، اجازه دهید درباره روشن کردن مو بحث کنیم، که به عنوان بی
دانه رنگ موي طبیعی با رنگ موي مصنوعی یا پـودر  گروند شیمیایی است که شامل پخش شدن رن

.شودرنگ کننده از مو میبی
چنـین، بـه دسـت آوردن    هـم . اگر مشتري تقاضاي رنگ روشن دارد، مـو بایـد از قبـل روشـن شـود     

رنـگ کـردن مـو بـا     بـی . اي رنگ استفاده کنیـد هاي سرد، نیز بهتر است که از کاربرد دو مرحلهرنگ
استفاده کردن از محصول جداگانه براي رسـوب کـردن رنـگ بـا تـون خاصـی       روشن کننده و سپس

.تري در روند رنگ کردن مو داشته باشیدشود کنترل بیشچنین باعث میهمگیرد وصورت می
شود، تکنیکی است کـه مـوي   اي شناخته میدو مرحله رنگ کردن که به عنوان رنگ موي دو مرحله

روشـن  . شـود شود و سپس رنگـی مـی  مو در ابتدا از قبل روشن می. کنداد میبور را در دو مرحله ایج
رسید که در این نوع رنگ آمیزي به این نتیجه می. اي رنگ کردن استکردن اولین مرحله دو مرحله

توانیـد بـا   براي نتیجه دلخواه، می. اي کمک کندتواند به کاربرد رنگ دو مرحلهدانه سهیم مو میرنگ
.ها را ترکیب نماییدنگ زمینه رنگتوجه به ر

رنگ کردن به سایه مورد نظر رسید، مو را به آهسـتگی شـامپو   در عمل روشن کردن مو، وقتی که بی
. شودتست رشته مو را انجام دادید، رنگ استفاده میبعد از این که. کنید و با حوله خشک کنید

کـرم        . کنیـد تـا ترکیـب کـامال مخلـوط شـود      رنگ کننده از برس اپلیکاتور اسـتفاده  براي ترکیب بی
.دست شده، در طول کار بهترین نتیجه را خواهد داشتیک



هاي روشن کننده مو انواع فرآورده-
رنگ کننده در پوست سربی
هـا سـاده   شوند، زیرا کاربرد آنروغن و برخی پودرها در پوست سر استفاده میرنگ کننده کرم،بی

هـا آن قـدر مالیـم هسـتند کـه بـه طـور         ترین نوع هستند، آنهاي روغن مالیمرنگ کنندهبی. است
درجه 4توانند موها را تا شوند و میردن پوست تیره و موي بدن استفاده میرنگ کاي براي کمحرفه

.روشن کنند
هاي کرم براي بور کردن به اندازه کافی قوي هستند، اما در پوست سر بایـد بـه مقـدار    رنگ کنندهبی

:هاي زیر هستندها داراي خصوصیات و مزیتآن. کمی استفاده شود
توانند با فعال هاي کرم میرنگ کنندهکنند و بیشوند و چکه نمینمیرنگ کننده جاري هاي بیکرم

.کننده به صورت پودر نیز ترکیب شوند
هـا           آن. شـوند هاي مـو دور از پوسـت سـر اسـتفاده مـی     رنگ کنندهفعال کننده به صورت پودر در بی

تـر  بـیش . ها اضافه کننـد فلسشوند تا به قدرت بلند کردن چنین به پراکسید هیدروژن اضافه میهم
ها التهاب سر را زیاد فعال کننده. رنگ کننده مو خواهد بودکنند، بیهایی که استفاده میفعال کننده

.کنندمی
هاي پودري دور از پوست سررنگ کنندهبی
. تواننـد در پوسـت سـر اسـتفاده شـوند     و  به طور مستقیم نمـی بودههاي پودري قوي رنگ کنندهبی

اند و برخی دیگـر بـراي اسـتفاده دور از سـر طراحـی      ی پودرها براي روند بور کردن طراحی شدهبرخ
.اندشده

هاي دکلره و درجه روشنی موانواع پایه-
پایه دکلرهدکلره

دکلره ضعیف
سیاه-قرمز -1
اي خیلی تیرهقهوه-قرمز نارنجی -2
اي تیرهقهوه-نارنجی قرمز -3
ايقهوه-نارنجی 4

اي متوسطقهوه–نارنجی زرد -5دکلره متوسط
اي روشنقهوه–زرد نارنجی -6
بلوند تیره       -زرد -7

بلوند روشن-زرد روشن -8دکلره قوي
زرد خیلی روشن-9

پالتینه-10



ها و اثرات مواد روشن کننده کاربرد روشن کننده -
:رنگ کننده تحت تاثیر عوامل زیر قرار می گیردزمان براي بیعامل

تـري بـراي   ر باشد، زمان بـیش تهر چه مالنین بیش. تري داردتر، مالنین بیشرنگ موي طبیعی تیره
.رنگ شدن احتیاج داردبی

دانه رنگ کردن رنگروشن کننده عناصر شیمیایی هستند که مو را با پراکنده کردن، حل کردن و بی
به محض این که پروکسید هیدروژن در فرمول روشـن کننـده ترکیـب     . کنندموي طبیعی روشن می

این به صورت اکسایش شناخته شده است و رونـدي اسـت   . کندشد، شروع به آزاد کردن اکسیژن می
ایـن محصـوالت بـراي    . دهـد شود و در کورتکس بافت مو تغییر روي مـی که در آن اکسیژن آزاد می

.اند تا به تغییر مورد نظر برسنددقیقه روي پوست سر طراحی شده90پردازش تا 
دن تون به مـو اسـت، کـه رونـد اضـافه      شود، مرحله دوم اضافه کررنگ میوقتی مو به طور کامل بی

شوند و سایه خیلی روشن بـه  و محصوالت مورد مصرف تونر نامیده می. نام دارد) رنگساژ(کردن تون 
.کندتون مو اضافه می

موي متخلخـل  . گیردرنگ کردن رنگ طبیعی تحت تاثیر تخلخل نیز قرار میزمان مورد نیاز براي بی
تـر وارد  تواند سـریع رنگ کننده میرنگ خواهد کرد، زیرا عامل بیبیتر از بدون تخلخلرنگ را سریع
. بافت مو شود

بـه دسـت   : مـثال . گـذارد رنگ کردن رنگ موي طبیعی تـاثیر مـی  تون، روي طول زمان الزم براي بی
به ویژه دستیابی بورهاي خاکستري سـخت اسـت،   .تر استرنگ سختهاي ظریف بور کمآوردن سایه
.اید به مقدار کافی براي تغییر دادن تون مو پخش شودزیرا مالنین ب

-رنگ کننـده بی. گذاردرنگ کننده تاثیر میقدرت محصول روشن کننده نیز روي سرعت و مقدار بی
.کنندترین زمان ایجاد میرنگی در سریعهاي کمهاي قوي سایه

به دقت مشـاهده شـود تـا از    رنگ کردن بایدو مراحل بی. بردرنگ کردن را باال میحرارت سرعت بی
اگر مواد بیش از حد بماند بـه موهـا آسـیب زده و باعـث     . روند بیش از حدآن جلوگیري به عمل آید

شود تونر رنگ را نه زیادي پخش کند و رنگ بسیار جـذب شـود و یـا از مـو رنـگ خاکسـتري را       می
.بگیرد یا به آن تون سردي بدهد

ترکیب مواد دکلره با اکسیدان مربوطه-
.هاي مختلف موجود استبا قدرت) (H2o2راکسید هیدروژن پ

رنگ کردن، رنگ کردن و حتی براي تیره کردن رنگ الزم است که با رنگ مخلوط پراکسید براي بی
هاي طبیعی را رنگ نموده و رنگ جدیـدي در کـورتکس   دانهشده تا به کوتیکول مو نفوذ کند و رنگ

.به وجود آید و ثابت بماند
.تري استفاده نماییدشن کردن از حجم باالي پراکسید و براي تیره کردن از حجم کمبراي رو



دهـی مراحـل   حجمی در روشـن 40حجمی و30حجمی،20حجمی،10هاي مختلفاکسیدان با حجم
.دکلره، نقش مؤثري دارد

روشن کردن ریشه مو-
.پیش بند ببندید. 1
.دستکش بپوشید.  2
.سیم کنیدقسمت تق4موي خشک را به . 3
انـد،  هایی کـه جدیـد رشـد کـرده    متري، رنگ مو را براي قسمتسانتی5/0هاي با استفاده از الیه. 4

.مورد استفاده قرار دهید
دقیقه تنظیم کنید و کـار را مطـابق   45قسمت را کامال به مواد آغشته کنید و تایمر را روي 4هر . 5

.هاي سازنده دنبال کنیدبا دستورالعمل
.هاي روشن روي مو استفاده نماییدهاي مو، از رنگون جداسازي قسمتبد. 6
.مدت مکث کارخانه تولید کننده را در نظر گرفته و مکث نمایید. 7
.قبل از شستشوي مو، نتیجه کار را ببینید. 8
.موها را شسته و براشینگ کنید. 9
روشن کردن ساقه مو -
.بند ببندیدپیش. 1
.دستکش بپوشید.  2
.قسمت تقسیم کنید4موي خشک را به . 3
.ها از کرم محافظ استفاده نماییداطراف خط رویش مو و گوش. 4
. کننده را آماده کرده و بالفاصله از آن استفاده نماییدفرمول روشن. 5
کننـده بـا   قسمت مو قرار داده، تا از پوست فرق سر محافظت شود و روشـن 4پنبه را در میان هر . 6

.ر تماس نداشته باشدپوست س
متري دورتر از فرق سر استفاده کنید و کار را از میانـه سـاقه مـو تـا     سانتی5/1کننده در از روشن. 7

.انتها شروع کنید
کننده بـا پایـه مـو جلـوگیري     هاي مو قرار دهید، تا از تماس روشناي بین قسمتهاي پنبهرشته. 8

.نیدقسمت را با همین شیوه کامل ک4شود و هر 
مو . تري اضافه کنیدکننده بیشمجدداً کار را چک کرده و در صورت نیاز روشن. کار را ادامه دهید. 9

. را شانه نکنید
کننـده را  دقیقه قبل از مدت زمانی که در تست ساقه مو تعیین شـده اسـت، وضـعیت روشـن    5. 10

ا جابه جـا کنیـد، سـاقه مـو را     اسپري آب روي مو بپاشید و با حوله مرطوب ساقه مو ر. بررسی کنید



اگر ساقه مو به قدر کافی روشن نشده باشد، ترکیب را مجـدداً بـه کـار ببریـد و مرتبـاً      . بررسی کنید
.کننده برسیدتست را ادامه دهید، تا این که به سطح مطلوب روشن

تعریف رنساژ و رنگساژها-
کنیـد، در مرحلـه دوم تـون یـا     اي براي رنگ کردن استفاده میزمانی که از رنگ دو مرحله:رنگساژ

سـایه انـداختن از یـک رنـگ فـانتزي روي موهـاي               . (گوینددهید را رنگساژ میاي که به مو میسایه
)رنگ شدهبی

دهیـد،  رنگ کرده و بعد تون یا سایه رنگی به مـو مـی  هایی از مو را بیزمانی که فقط قسمت:رنساژ
)رنگ شدهایی از موهاي بیهسایه انداختن از یک رنگ فانتزي روي قسمت.(شودرنساژ نامیده می

قوانین ترکیب رنگ در رنساژ
متـر  سانتی3الی 1با توجه به حجم مو و رنگ مو یک چهارم یا یک پنجم رنگ انتخابی مشتري را با 

% 3واریاسیون هماهنگ با رنگ انتخابی مشتري ترکیب کرده و یا بدون واریاسیون با اکسـیدان کـرم   
.مخلوط کنید

:مثال. ي بستگی داردها و رنگ دلخواه مشتررنساژ موها به پایه
بـراي مـش زیتـونی    (یک چهارم تیوپ رنگ زیتونی + متري واریاسیون سبزسانتی2%+ 3اکسیدان -

)9الی 7پایه 
یک چهارم تیوپ رنـگ خیلـی خیلـی روشـن دودي     + متري واریاسیون آبی سانتی2%+ 3اکسیدان -
)10الی9براي مش خاکستري پایه (
یک چهـارم تیـوپ رنـگ خیلـی روشـن دودي      + اي اریاسیون نقرهمتري وسانتی2% + 3اکسیدان -
)10براي مش نقره اي پایه(
)9براي مش کرم کاهی پایه (یک چهارم تیوپ رنگ بلوند پالتینه روشن % + 3اکسیدان -
یک چهارم تیوپ رنـگ خیلـی روشـن پالتینـه     + اي سانتی متري واریاسیون نقره3% +3اکسیدان -
)9انی پایه براي مش کرم استخو(
یک چهارم تیوپ رنگ بلوند خیلی روشـن پالتینـه           + متري واریاسیون قرمز سانتی3% +3اکسیدان -
)10تا9براي مش صورتی پایه دکلره (
9براي مـش کـرم صـدفی پایـه     (یک چهارم تیوپ رنگ بلوند خیلی روشن صدفی % + 3اکسیدان -
)10تا
براي مش (یک چهارم تیوپ رنگ بلوند طالیی روشن + یون زرد متر واریاسسانتی2% + 3اکسیدان -

)9تا 7طالیی پایه 
پایدار سازي رنساژ-

توانیـد اسـتفاده   دهند که جهت تثبیت رنگ و رنسـاژ مـی  ها نیز محصوالتی ارایه میبعضی از شرکت
.نمایید

صل
ف

ارم
چه



:نحوه مصرف
آب مو را گرفته و بعد از اسپري تثبیت کننده رنگ بـه صـورت   % 90بعد از شستن موهاي رنگ شده 

توانید موها را مثل رنگ کردن الیه الیـه بـه مـواد    روي موها بپاشید یا براي نتیجه بهتر مییکنواخت 
دقیقه با گرماي سشوار به طـور غیرمسـتقیم آن   5سپس . و موها را با آن ماساژ دهید. آغشته نمایید

ر اگـ . سپس موها را آبکشـی کنیـد  . را گرم نمایید و مراقب باشید گرما باعث خشک شدن موها نشود
دهد یا موها را به طور یکنواخت بـه مـواد   بعد از استفاده از اسپري تثبیت موها دو رنگ شد نشان می

.آغشته نکردید و یا در تشخیص مدت مکث آن اشتباه کردید
:توجه

در صـورت بـروز   . هـا و نقـاط حسـاس اسـتفاده نکنیـد     اسپري تثبیت رنـگ را در اطـراف چشـم   -1
.شسته و به پزشک مراجعه نماییدحساسیت محل را با آب فراوان 

خواهید موهـا روشـن   اگر نمی. کندها موها را به میزان چند پرده روشن میاستفاده از این اسپري-2
.شود مدت مکث را رعایت نمایید

3-PH شودباشد و به عنوان خنثی کننده سریع و قوي استفاده میمی5/5این محصول.
ها و انواع آنتعریف مش و الیت-

:مش
را مـش         ) هاي ریز یا درشـت  تکه( ي اشخاص هایی از مو بنا به سلیقهروشن کردن قسمت یا قسمت

پایـه باشـد، شـخص را از سـنش       7تـا  5تـر از  ي مو اگر بـیش اختالف مش با رنگ زمینه. گویندمی
. دهدتر نشان میمسن

. شودصورت موقت و دایم گذاشته می2به طور کلی مش به 
این مش روي موهاي میزانپلی شـده  . ها انجام دهیدها و ریملها، ماژیکمش موقت را با انواع اسپري

. تري داردي بیشجلوه
مش با کاله به صورت گردي، سوزنی و . ا فویل و مش بالیاژ استمش با کاله، مش ب: مش دایم شامل

بـا شـانه و بـرس گذاشـته            7اي و مش بالیاژاي و شعلهاي نیز به صورت تکهمش تکه. باشدمدادي می
.شودمی

مش کردن و الیت کردن مو
اسـتفاده شـده   هـاي  ترین تکنیـک متداول. ها وجود داردالیتهاي متعددي براي دستیابی هايروش

:عبارتند از
بالیاژ یا آزاد از تکنیک-تکنیک فویل              -تکنیک کاله                     -

٧ Balyazh



تکنیک کاله
هاي مو در طول کاله سوراخ شده یا پالستیک تکنیک کاله شامل خوب کشیدن، خشک کردن رشته

.دن گره خوردگی استها براي از بین برنازك با قالب فلزي و بعد ترکیب کردن آن
هنگامی که تعـداد  . کندهاي کشیده شده، مقدار مویی را که روشن خواهد شد، تعیین میتعداد رشته

هـاي بسـیاري   اگر تعـداد رشـته  . شوند، نتیجه ظاهر ظریفی خواهد داشتها کشیده میکمی از رشته
.تر خواهد بودها کلفتهاي بزرگ کشیده شوند، الیهترو اگر رشتهکشیده شوند مقدار موي بیش

-هاي رنگی استفاده میرنگ کننده دور از پوست سر یا دکلرهبراي مش کردن، مو معموال با پودر بی
.تر استاز قسمتی شروع کنید که موها مقاوم. شوند
فویلکار باينحوه

هـاي  متري، نـوار پیوسـته، فویـل   هاي مختلف، فویلهاي رنگی آماده از شرکتکاغذ آلومینیوم، فویل
.باشداي میهاي تکهاي از بزار مششیشه
:فویلباکاربرايموجداسازيينحوه
صـورت روش بـه 2به , توانیدمیراموهاکل،استمشتريدلخواهبهايتکهمشبرايموردنجداک
يفاصلهواندازهیکبهدر روش کوك بایدشدهبرداشتههايتکه.برداریدیا برش)کوك(درمیانیک

.باشدبا فاصلهوهاتکهمابینکهبرداریدطوريرادومردیفو.باشدیکیهاآنمیان
موهـا را  .) ترنباشـد بـیش متـر سـانتی از یـک باریکضخامتبا،روش برشها بهتکهدا سازيجدر

.نماییدانتخابدلخواهياندازهوطولو بهبرداشته
تکنیک بالیاژ

معمـوال بـا   (رنـگ کننـده   شود، شامل رنگ کردن و بیاین مش به عنوان آزاد از تکنیک  شناخته می
.شودبه طور مستقیم روي مو زده می) رنگ کننده پودري دور از سر استبی

نتـایج بـه   . روددار از پوست سر یا انتها  دور سر به کار مـی کاتور یا شانه دنبالهمواد دکلره با برس اپلی
.طور فوق العاده ظریف هستند

ايمش شعله
رنگ کنید، دور فویـل را کـامالً بـا پنبـه     هایی از موها را در اطراف سر داخل فویل قرار داده و بیتکه

رنـگ و بـه   مکث کرده تـا موهـا بـی   . آغشته نشودها به مواد دکلرهبپوشانید تا موهاي اطراف و ریشه
.مواد دکلره را شسته و از رنساژ مناسب استفاده کنید. ي دلخواه برسدپایه

لوالیتمش
مـوي چـون البتـه ،روشـن موهايازقسمتیکردنتیرهیعنی،استالیتهايمخالفمشنوعاین

شـده سـفید موهـا کـه داردبـرد کاراقعیمودررنگاین،استتیرهرنگبهتربیشایرانیهايخانم
،اسـتفاده کنیـد  مـش مخصـوص کالهازکاراینبراي.کنیدکمهاسفیديدرصدازبخواهیدوباشد
پسترتیببدین.کنیدرنگ1کرماکسیدانباو2یا1شمارهتیرهرنگباراکالهرويموهايتکه



خواهـد تـر کمنیزسفیديمیزان،کردیدتیرهکهموهایینسبتبه،کالهبرداشتنوگرفتنرنگاز
.شد

الیت مش سان
برسانید و موهـا را  7تکنیکی است که زمینه موها را با رنگ سري قرمز یا طالیی بدون دکلره به پایه 

.از کاله بیرون آورده یا با فویل، مش روشن طالیی، استخوانی یا بژ بگذارید
الیتمش موي

به ترتیب یک الیه را دکلره، الیه بعـدي  . بندي نماییدموها را الیه الیه تقسیمبراي انجام این تکنیک
پس از انجـام تمـام   . ي موها را به همین صورت مش کنیدهمه. را رها کرده و الیه سوم را رنگ کنید

الیت بـه صـورت مـوج    موي. هاي دکلره شده روشن یا متوسط را به دلخواه رنساژ نماییدموها قسمت
.شودها سایه روشن میروي مو

ترکیب رنگ در رنساژ-
کنیـد،   عه توانـایی فنـی رنـگ مـی    وقتی شروع به گسترش دانش رنگ کردن، روشـن کـردن و توسـ   

هاي اولیه تسلط پیدا کنید، اما بعـد  راهنماي شما کمک خواهد کرد که به تکنیک. شویدتر میخالق
.به شما بستگی دارد

کنـد کـه نیازهـاي    امکانات فقط با تصور شما محدود هستند و توانایی شما مدل نهایی را ایجـاد مـی  
.کندمشتري شما را رفع می

هاي مد روز آشنا شوید تا راحت تر بتوانیـد در ترکیـب رنـگ در رنسـاژ     ا ترکیب بعضی از رنگابتدا ب
.مهارت پیدا کنید

:توجه
- رنگالزم با توجه به حجم مو و ها اول آمده است، رنگ اصلی و به مقدار هایی که در فرمولرنگ

رمول سوم نام برده شده هایی که در فرمول دوم بیان شده، معموال یک دوم اولی و رنگی که در ف
.گرددیک دوم رنگ دومی استفاده می

)مسی+ طالیی + شکالتی (دارچینی 
)زیتونی+ شرابی + شکالتی (2دارچینی 

)زیتونی+ طالیی + شکالتی (چاي عسلی 
)مسی+ طالیی (عسلی متوسط 
)مسی+ طالیی (عسلی روشن 

)دودي+ مسی + طالیی(عسلی سرد 
)ییطال+ دودي (شنی صحرایی 
)دودي+ زیتونی (زیتونی قطبی 

)پالتینه+ دودي (کرم استخوانی 



)دودي+ پالتینه (سوپر پالتینه 
)زیتونی+ شرابی (بلوطی قرمز تیره 

)زیتونی+ شرابی (بلوطی قرمز 
)مسی+ شرابی (بلوند بلوطی تیره 

)طالیی+ ماهگونی (اي کاکائویی قهوه
)شکالتی+ مسی (کاراملی 

)دودي+ یی طال(شنی روشن 
)طالیی+ مسی (مسی طالیی
)مسی+ طالیی + شکالتی (فندقی تیره 

)مسی+ طالیی + شکالتی (فندقی روشن 
)زیتونی+ شرابی + آلبالویی ) : (ايگوجه(پیچک جنگلی 

)دودي+ بژ (بلوند اروپایی 
)طبیعی قوي12+ بلوند آفتابی (طالیی ناب 

)آلبالویی+ شرابی (انگوري متوسط 
)شرابی+ شکالتی (ویی تنباک

)ماهاگونی+ مسی (2تنباکویی
)کمی بژ صدفی مالیم+ شرابی (شرابی بادنجانی 

هاي دکلره قواعد ترکیب رنگ در پایه-
رنگ مناسبپایه دکلرهدکلره

دکلره ضعیف

سیاه-قرمز -1
اي خیلی تیرهقهوه-قرمز نارنجی -2
اي تیرهقهوه-نارنجی قرمز -3
ايقهوه-نارنجی 4

قرمز نارنجی یا نارنجی قرمز
مسی،بلوطی،ايقهوه
اي، صدفیقهوه

)اي روشنمشکی تا قهوه( 
دکلره 

متوسط
اي متوسطقهوه–نارنجی زرد -5
اي روشنقهوه–زرد نارنجی -6
بلوند تیره         -زرد -7

اي روشن، بلوند تیره، خاکسـتري، بلونـد   آکاژو، قهوه
اي روشـن تـا   قهـوه (اي  مروارید، شـکالتی نسـکافه  

)   بلوند

بلوند روشن-زرد روشن -8دکلره قوي
زرد خیلی روشن-9

پالتینه-10

طالیی، بلوند خاکستري، طالیی، بلوند روشن، بلوند 
، بلونـد صـدفی،   )اينقره(بلوند زیتونی، بلوند دودي 

)هاي پالتینهبلوند روشن تا رنگ(استخوانی، کنفی 

صل
ف

جم
پن



بعد از دکلرهPHکنترل هايروش-
)PH(پتانسیل هیدوژن 

کـه شودصحبت میآرایش، مخفف پتانسیل هیدوژن است، اغلب وقتی درباره محصوالت pHچه گر
کـه  (کوچـک  pبـا  pHتوجـه کنیـد،   . هاي شـیمیایی دارد خصوصیتمحصوالت حداقل درك شود، 
pHکلمـه   . شـود نوشـته مـی  ) دهـد یون هیدوژن را نشان مـی (بزرگ Hو )دهدکمیت را نشان می

هـا تـاثیر   و این که چگونه روي مو، پوست و ناخنpHفهم . دهدهاي هیدوژن را نشان میکمیت یون
. هاي سالم ضروري استگذارد، براي درك تمام سرویسمی

pHمقیاس 
-قـرار مـی  14تـا  0در طیفی بـین . و قلیایی ماده استهاي اسیديگیري خاصیتاندازهpHمقیاس 

محلـول قلیـایی را نشـان    7بـاالي  pHمحلول اسیدي و pH7حالل خنثی است، 7زیر pH. گیرد
.دهدمی

م اسـت،  مقیاس لگاریتpHاز آن جا که مقیاس . است10اصطالح لگارتیم به معنی چند برابر کردن 
pH8دهد، به این معنی که، براي مثال، یک را نشان میpHتغییر یک عدد کلی، تغییر ده برابر در 

. دهدبرابر را نشان می100یا10بار10تغییر دو عددهاي کلی تغییر. استpH7تر از بار قلیایی10،
. استpH7از تر، صد برابر قلیاییpH9بدین ترتیب 

ریمور کالر-
آمیزي کنید، بـا توجـه بـه ایـن     تري، رنگخواهید موهاي مشتري را با سایه رنگ روشنزمانی که می

تواند، رنگ موي دائمی موجود در مو را روشـن کنـد و رنـگ روي    نکته که یک رنگ موي دائمی نمی
در واقـع از  . براي مـو ضـروري اسـت   شود، استفاده از ریمووردرجه روشن می1موي رنگ شده فقط 

شـامپوي  -1با سه تکنیـک عمل پاك کردن رنگ مو . بین بردن رنگ، شبیه به دکلره کردن مو است
20یا 10و اکسیدانریموور پودري رنگ زدایی با-3رنگ زدایی با محلول ریموور مایع -2شیمیایی،

ضـرر و مـؤثر   شود و کـامالً بـی  انجام میي رنگی که باید پاك شود، گرم با توجه به پایهحجمی یا آب
.است

:زدایی با شامپو شیمیاییروش رنگ-
پیمانـه  1+ 2یـا  1سی اکسیدان سی50+ سی شامپو سی30زدایی با شامپوشیمیاییر روش رنگد

مکث نمـوده، تـا بـه پایـه     . پودر دکلره را با هم ترکیب کرده و روي موهایی که قبال رنگ شده، بزنید
.برسد، سپس موها را شسته و رنگ جدید را انتخاب کرده، به موها بزنیددلخواه 

):ریموور(زدایی مایع روش استفاده از مواد رنگ-
شود که براي استفاده از آن بسته به حجم مـو، بـه   هاي دوتایی عرضه میاین محصول در بسته بندي

تـر شـروع   هاي تیـره از قسمت. وروي موهاي رنگ شده بمالیدنسبت یک به یک با هم مخلوط نموده 
موهـا را بـا آب ولـرم    . دقیقه مکـث نماییـد  20حدود. هاي مو زده شودکرده و سپس به تمام قسمت



خواهید، توصیه شرکت سازنده را اگر می. بار شامپو نماییددقیقه یک10الی5بار هر 4بکشی نموده، آ
قیـد شـده، بعـد از مصـرف     هابروشـور برخیدر. ریموور را مطالعه کنیدشور داخل وعملی نمایید، بر

روز عمل دکلـره یـا رنـگ را انجـام     4بار موها را شامپو کنید و بعد از 4روز، 4ریموور مایع، به مدت 
.)هاي مختلف متفاوت استزدایی در شرکترنگالبته نحوه استفاده از مواد. (دهید

:با مواد پودريزداییرنگ) ریموور(-
.توان استفاده کردریموور پودري را هم براي دکاپاژ قسمتی و هم براي دکاپاژ کلی می

:ریموور و کاربرد آن
زداییآمیزي مو بعد از عمل رنگرنگ

را انتخـاب  تر است، با توجه به رنگی که بعد از دکاپاژ روي مو نمایان شده، رنگی که یک درجه روشن
. انتخـاب کنیـد  3/7است، رنـگ مصـرفی را   3/6به طور مثال؛ اگر رنگ دلخواه مراجعه کننده . کنید

.دقیقه مکث کرده، سپس موها را آبکشی نمایید20تا 15پس از مالیدن رنگ مو 
ریموور و کاربرد آن

):دکاپاژ قسمتی(زدایی قسمتی رنگ-
دارد، بمالید تـا بـه   ) ترین قسمتتیره(ترین رنگ ناخواسته را ریموور را اول به قسمتی از مو که بیش

. دیگر را ریموور بزنیـد تـا بـه پایـه دلخـواه برسـد      هاي سپس قسمت. هاي دیگر مو برسدپایه قسمت
موها را آبکشی کرده و سپس رنگ دلخواه را به کـل  . ها را دکلره کرده و به پایه دلخواه برسانیدریشه

.موها بزنید
):دکاپاژ کلی(زدایی کلی رنگ-

ریمـوور را بـه   . شـود اگر موها به طور یکنواخت رنگ شده باشد، ریموور به صورت شامپو مصرف مـی 
ي رنگ مورد نظر رسـید، آبکشـی نمـوده و رنـگ دلخـواه را      وقتی مو به پایه. موها زده و ماساژ دهید

.بزنید


