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)...دما،چیدمان،رنگ،نور(عوامل فیزیکی در محیط کار
کارایی کارکنان یک مرکز باالتر رفته و ،تر باشدکه هر چه میزان نور مطلوب،دهدتحقیقات نشان می

.گرددتر میخطاهاي ایجاد شده ناشی از کم نوري کار نیز کم
تـر شـده و بـر روي چهـره نیـز سـایه       ها کـم سایه.شوندتر دیده میتر و سریعچنین اجسام واضحهم

.افتدنمی
ایـن  .نماییداستفاده،باشندمیهاي سیلندري که داراي محافظاز المپ،توانیدبراي سالن آرایش می

تا نور را در فضا به طـور یکنواخـت   ،نه و هم در سقف نصب کردهیهم اطراف آی،توانیدها را میالمپ
.تر انجام گیردتر و کار راحتمشخص،پراکنده کنند و رنگ چهره

نکـه نـور طبیعـی    یعنی هنگام کـار بـراي ای  .چنین در سالن آرایش از نور سفید نیز کمک بگیریدهم
.استفاده نماییدو سفیداز نور زرد،1به 3از نسبت ،داشته باشید

:مناسبي تهویه
،رطوبـت میـزان ،ي حرارتاین است که هواي داخل سالن از نظر درجه،کارمنظور از تهویه در محل

تهویـه یـا   ،دیگـر ي مواد مضر موجود در هوا کنترل شود و یـا بـه عبـارت    جریان هوا و احیاناً تصفیه
میـزان گـردش و کیفیـت    ،رطوبت،ي حرارتتمهیدي است که با استفاده از آن درجه،ي هواتصفیه

از نظر وجود عنصرهایی که الزم و ضـروري اسـت و عـدم وجـود گـرد و غبـار و مـواد مضـر در         ،هوا
.شودبراي آرامش و راحتی افراد کنترل می،هاي سربستهمحل

:محیط کاردماي تنظیم 
کارکنان آرایشگاه و پیرایشگاه موقع انجام .ي حرارت مناسب بستگی به نوع کار در محیط دارددرجه

ي درجـه 21کننـد کـه دمـاي    تري نیز صـرف مـی  انرژي کم،تري برخوردارندکار چون از تحرك کم
ـ     .گراد براي سالن کافی استسانتی ت هـوا فـرق  این درجه حرارت با تغییر فصـل بـا توجـه بـه رطوب

.کندمی
.باشدالزم و ضروري می،جا نمایدبههوا را جا% 10سیستمی که بتواند

:محیط کارصحیح بندي عایق
سر و صـدا و هـر نـوع آلـودگی     ،سرما،طوري که گرما.بندي محیط کار باید صحیح انجام گیردعایق

هـاي دو  از درب و پنجـره ،محیط کاربندي صحیح براي رسیدن به عایق.وارد فضا و محیط کار نشود
.بندي کنیددیوارها و سقف را عایق.جداره استفاده نمایید

)هاها و باکتريمیکروب(عوامل بیولوژیکی در محیط کار 
:میکروب
طور طبیعی در محیط وجـود دارنـد و بـا ورود بـه     ه ها موجودات بسیار کوچکی هستند که بمیکروب

.سازندزنده فرد را آلوده میبدن انسان یا سایر موجودات
.شوندباشند که در همه جا یافت میهاي میکروسکوپی تک سلولی میها ارگانیسمباکتري:باکتري



:ویروس
.اندوابستهدهاي میزبان خورشد نداشته و به سلولی قدرت حیات ویها به تنهاویروس
:اسپور

ي حیات در شرایط دشـوار را بـراي   توانایی ادامهي زندگی میکروب است که اي از چرخههاگ مرحله
.سازدآن فراهم می

:آلودگی
.گویندرا آلودگی میخونورود میکروب به بدن و

:عفونت
.گویندرا عفونت میآنورود میکروب به بدن و تکثیر

:ي گندزداماده
.کنداي است که از رشد میکروب جلوگیري میماده

زا و حوادث شغلیآتشکپسول آتش نشانی و عوامل 
کپسـول اطفـائ حریـق یـا            ،شـود یکی از لوازمی که منجر بـه حـذف یـا خـاموش شـدن آتـش مـی       

.کن دستی استخاموشآتش
:ندبندي نمودطبقهي زیردسته6ها را در کل به آتش

.مانـد خاکسـتر بـر جـاي مـی    هـا  از آن،آتش سوزي جامدات که معموالً پس از سـوختن :Aطبقه -
2coآب و کپسول :ي مناسبخاموش کننده

گازوییل که بعد از سـوختن از خـود   ،بنزین،نفت:مانند،آتش سوزي مایعات قابل اشتعال:Bطبقه -
پتوهـاي نسـوز  ،ماسـه خشـک  ،کف،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش.گذاردخاکستر به جا نمی

نفـت و  ،اتر و تینر سریع االشتعال و گازوییل،بنزین: هایی مثلآتش: دسته2ها به این آتش.)خیس(
.نفت سیاه کند اشتعال هستند

،کـف ،پودر خشـک ) ابتدا قطع جریان گاز(:ي مناسبکنندهآتش سوزي گازها و خاموش:Cطبقه -
)خیس(پتوهاي نسوز ،ماسه خشک

.پتاســیم،منیــزیممثــل تن فلزاتــی گــداخ:آتــش ســوزي فلــزات قابــل اشــتعال ماننــد:Dطبقــه -
.ي خشک استماسه،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش

ابتـدا قطـع جریـان   (:ي مناسبکنندهخاموش.)الکتریسیته(وزي وسایل الکتریکی آتش س:Eطبقه-
پودر خشک،2coگاز ) برق

خشکيماسه،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش.آتش سوزي مواد منفجره-
استفاده از کپسول آتش نشانی

گـاز وپـودر کپسـول ازتـر بـیش ،توانیـد مـی شماکهداردمختلفیانواعنشانیآتشهايکپسول-
2که،کنیداستفاده

.استشدهپرپودرازهاکپسولاینحجم3



را بـاز کنیـد و یـا نـازل را فشـار      ،ي مربوط به کپسول گاز تحت فشـار شیر فلکه.کپسول را بردارید
،خـود پسول خارج شده و به دلیل خاصـیت  پودر از ک.سر شلنگ را روي توده آتش قرار دهید.دهید

.شودمانع رسیدن هوا به آتش شده و آتش خاموش می

هاي اولیه ي کمکجعبه
:محتویات ضروري

هـاي ضـدعفونی   محلـول -5پانسـمان  چسب مخصوص -4چسب زخم -3گاز استریل -2پنبه -1
ال شـونده  عـ یخ ف،بار مصرفي یککیسه-9دماسنج -8پنس -7قیچی -6) بتادین،ساولن(کننده 

فشار سنج-11)115(هاي پزشکی ي تلفن مرکز فوریتشماره-10

:ضدعفونی
ضـدعفونی کـردن   ،بـه عنـوان مثـال   .باشـد زا از بافت زنده مـی نابود کردن عوامل بیماري،ضدعفونی

،تـر باشـد  باید از نظر غلظت از گندزداها کم،دهیدپوست و زخم موادي که با آن ضدعفونی انجام می



هـا  کننـده ضـدعفونی ،بـه همـین دلیـل   .آیدبه عملهاي بدن جلوگیري تا از آسیب رساندن به بافت
.تري دارندکمسمیت

:گندزدایی
مثـل ضـدعفونی کـردن    .گوینـد جان را گندزدایی مـی هاي بیزا در محیطنابود کردن عوامل بیماري

...آب و سبزي و،تجهیزات و لوازم کار و محیط آن،لباس و ظروف،هاي مسکونیمکان
:)سترون سازي(استریل 

.گویندزا را استریل میزا و چه غیر بیماريچه بیماري،هامیکروبنابود کردن کل
:انواع گندزداها

)اشعه یونیزاسیون،حرارت،دهیپرتو(فیزیکی :الف
)...ن وئولیکر،بتادین،هاالمید،ساولن،الکل،کلر(شیمیایی :ب

زداهاي فیزیکی گند–الف 
)پاستوریزه کردن،جوشاندن،استفاده از بخار(:حرارت مرطوب

ي حرارت مرطـوب  هر چه درجه،ت نماییدقد.روندها از بین میدر اثر حرارت مرطوب تمام میکروب
سـرعت مـرگ   :توان گفتپس می.تر خواهد بودها کممدت زمان از بین رفتن میکروب،تر باشدبیش

.ي حرارت و مدت زمان آن بستگی داردبه درجه،زاعوامل بیماري
:اتوکالو

زدایـی را انجـام   دقیقه عمـل گنـد  20تا 15به مدت زمان ،گرادي سانتیدرجه121این دستگاه در
زدایی لوازم تر براي گندشوند و بیشي بخار آب تحت فشار استریل میابزار و لوازم به وسیله.دهدمی

.بیمارستان و آرایشگاه کاربرد دارد
گندزداهاي شیمیایی :ب

.ندباید با مواد شیمیایی گندزدایی شو،اگر با لوازمی سر و کار دارید که تحمل دماي باال را ندارند
:%4یدئفرمالد-

به خصوص براي چشـم  ،که داراي بخارهاي بسیار سمی و تحریک کننده است% 4محلول فرمالدئید 
.باشدو گلو محرك شدیدي می

:%5/2محلول بتادین -
تري برخوردار اسـت و اثـر خورنـدگی آن    ولی از ثبات بیش،شبیه آب ژاول بوده% 5/2محلول بتادین 

.از این محلول براي ضدعفونی کردن لوازم مسی و آلومینیومی استفاده نکنید.باشدتر میکم
:محلول ساولن-

%  1شـود و غلظـت   فلزي استفاده مـی از محلول ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیر
.مناسب است،هاآن براي ضدعفونی کردن زخم



:%2یدئمحلول گلوتارآلد-
فعال ،2کننده و نیتریت سدیمحاوي فعال،قلیاییرا با افزودن پودر و یا بافر% 12گلوتارآلدئیدمحلول 
این محلول بسیار قوي بوده و بـراي ضـدعفونی کـردن لـوازم حسـاس بـه حـرارت اسـتفاده              .نمایید

ها قارچ،هاموجب نابودي باکتري(دقیقه اثر ضدعفونی30تا 10گلوتارآلدئید در مدت زمان .شودمی
.استریل کنندگی دارداثر)هابراي از بین رفتن اسپور(ساعت10و در مدت )هاو ویروس

:الکل اتیلیک-
اي است که در آرایشـگاه و آموزشـگاه کـاربرد زیـادي     درجه محلول ضدعفونی کننده70اتیلیکالکل

.شودداري میدارد و به صورت آماده در شیشه نگه
:)کلرین(%)1/0–5/0(آب ژاول سدیم یا 3هیپوکلریتمحلول -

کنـد  آب ژاول یک محلول قوي جهت ضدعفونی کردن لوازم و ابزار کار است که فلزات را تخریب مـی 
8بـه  1بـه نسـبت   ،بایـد قبـل از مصـرف   .رودسریع خاصیتش از بین مـی ،و در مقابل نور و حرارت

.محلول را رقیق کنید
4:نانوسیل-

.رنگ بوده و اثر خورندگی روي ابزار نداردبی.محلول نانوسیل به صورت آماده در بازار موجود است
:نانوسیلاستفاده از محلول ي نحوه

،راهـا  مخصوص دستدو-محلول نانوسیل اف.ته و خشک نماییدها را شسدست،در صورت نیاز-
.باشدثانیه می30قابلیت اثر محلول نانوسیل حداقل .کف دست بریزید

.هاي دست پخش شودي قسمتتا محلول کامالً در همه،خوب به هم مالیدهها را دست-

١Glutaraldehyde
٢Nitrite
٣Hypochlorite
٤Nanosil



.پشت دست چپ بمالید،دست راست راپشت دست راست و کف،ف دست چپ راک-

.و ماساژ دهیدنموده الي انگشتان را کامالً به مواد آغشته البه-

یکدیگر ،دستانگشتان دوتا،در کف دست دیگر بمالید،یک دست راانهاي بیرونی انگشتقسمت-
.و محلول را به زیر ناخن انتقال دهندگیرند بردررا 



ها دست.ها کامالً ضدعفونی شودتا دست،در کف دست مالش دهید،دو دست را نیزنوك انگشتان -
.هاي برقی خشک نماییدکني شخصی یا دست خشکحوله،با دستمال کاغذي،را آبکشی کرده

هـا دسـت اگـر  ،نیاز به شستشو نیست ولی،ي نانوسیلقبل از استفاده،ها تمیز باشداگر دست:توجه
.ها را با آب و صابون بشوییدحتماً دست،قبل استفاده از نانوسیل،آلوده بود

هاي مربوط به شغلعوارض پوستی و بیماري
هاي ویروسی منجر عفونت،شرایط محیطی و اشکال در کار اجزائ داخلی بدن،مناسبرژیم غذایی نا

.شوندبه عوارض پوستی می
5:خالتب

.شودمیخال گفته تب،شودنوعی ویروس ایجاد میهایی که به علتبه تاول

6:زگیل

بـه علـت   .باشـند ها برآمده یا تخت مـی شود که این برجستگیهایی روي پوست ایجاد میبرجستگی
.آیندمیبه وجود،تماس با فردي که دچار ویروس شده

٥Herpes
٦wart



7:زرد زخم

دیـده  ...گـوش و ،گردن،صورت:تر در نقاط باز بدن از جملهاین ضایعات بیش.مسري استبیماري 
.شودمی

8:کچلی

.مو و ناخن را مبتال نماید،کچلی بیماري قارچی واگیردار است که ممکن است پوست
هـر شـخص را گرفتـار    ،رعایت نکردن بهداشت است که ممکـن اسـت  ،ترین عامل ایجاد کچلیاصلی
.شودو کچلی پوست و بدن در بزرگساالن دیده می؛تر در کودکانکچلی سر، بیش.نماید

9:گال

این بیماري مسري بـوده و از مشخصـات   .کندکه انگل آن زیر پوست زندگی می،بیماري انگلی است
.باشدخارش شدید هنگام شب و ضایعات خراشی در پوست می،آن

10:زونا

آیـد  ندرت پـیش مـی  ه آورد و بمیبه وجودمرغان آن را زونا بیماري عفونی حاد است که ویروس آبله
.آیدبه وجودمرغانی یا زونایی که به خاطر تماس با بیمار آبله

٧Impetigo
٨Ringworm
٩Scabies

١٠Shingles



11:پوستیسالک 

از طریـق پشـه از شخصـی بـه شـخص دیگـر       ،سالک بیماري انگلی است که این بیماري توسط انگل
.گرددمنتقل می

:شپش
.کندالي درز لباس زندگی می،اي است کوچک که روي بدن انسانشپش حشره

HIVایدز و ویروس بیماري 
ایدز چیست؟ 

HIVچیست؟
ایـن بیمـاري،   . باشـد ایدز در التین اول کلماتی است که معنی آن سندرم نقص ایمنی اکتسـابی مـی  

.شوندها ایجاد میبیماري ایدز به وسیله یک ویروس از دسته رتروویروس. ویروسی است
:HIVتعریف  

هـاي  بـا آلـوده کـردن گروهـی از سـلول     HIV. عامل عفونت ایدز است) HIV(ویروس نقص ایمنی 
. آورددستگاه ایمنی بدن، بیماري ایدز را به وجود می

:HIVهاي انتقال ویروسروش
:از فرد آلوده به فرد سالم ثابت شده استHIVروش براي سرایت ویروس3
بدون حفاظت مقاربتیHIVاز طریق تماس جنسی با شخص آلوده به -

١١Cutaneous leishmaniasis



هاي خونی یا پیوند اعضاي آلودهاز طریق تماس خونی یا انتقال خون یا فرآورده-
.کندمیزایمان یا شیردهی کودك خود را مبتال، از طریق مادر آلوده که در زمان حاملگی-

:هاي پیشگیري از بیماري ایدزراه
یـا  ص نیسـت و ی مشـخ یهاي اهـدا کنند که وضعیت خونی زندگی مییبراي کسانی که در کشورها

هـاي زیـر   توصـیه ، ن نیستندئتجهیزاتی که با خون تماس دارند از نظر ضدعفونی بودن مطمسوزن و
.براي پیشگیري باید مورد توجه قرار گیرد

هاي خطرناكاحتیاط در رانندگی اجتناب از سرعت و موقعیت-
استفاده از کاله ایمنی براي موتور سواران-
براي رانندگان ماشیناستفاده از کمربند-
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.شودنابخردانه می
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:یک بیماري ویروسی است کهBهپاتیت
.شودعملکرد آن میکند و باعث اختالل دررا درگیر می) جگرسیاه(کبد 

:انواع مهم هپاتیت ویروسی
EهپاتیتDهپاتیتCهپاتیتBهپاتیتAهپاتیت 

هاي انتقال انواع هپاتیتراه
:Bهپاتیت 

از طریق مادر به نوزاد                  -
اعمال دندان پزشکی به صورت غیربهداشتی -
خالکوبی                                -
سابقه هپاتیت درخانه -
دریافت خون آلوده                     -
حجامت غیربهداشتی -
دیالیز و سوراخ کردن غیربهداشتی گوش -
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:Cهپاتیت
.یابداز طریق تزریق با سرنگ آلوده و آمیزش جنسی انتقال می-

:Eو Aهپاتیت
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آنازناشیخطراتوکارهنگامدرشیمیاییمواد
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و تمـام وزن روي پـاي   رو بـه جلـو   و پاي راست مستقیماًاشته درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه
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.ها قرار دهیدباسن و روي طول کل ران



کاربر مواد شیمیایی ٤٧

:رعایت فاصله مناسب هنگام کار
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.تـر ارائـه شـود   کـار دقیـق  ،شـود تـر کـرده و باعـث مـی    رایشگر را در جلسات بعدي راحـت آخدمات 



ارائه رفتار مناسب با کارکنان 
که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات ،گوینداي از صفات باطنی و روحی را اخالق میمجموعه

هـاي اخالقـی از ضـروریات    امروزه پرداختن به اخـالق و ارزش .کندبروز می،درونی انسان ناشی است
.باشدمی

ارائه رفتار مناسب با مشتري  
تـا مشـتري نظـر    ،رفتارکنیـد راستو رونام مشتري را با احترام زیاد به زبان آورده و با او صمیمی-

و استراحت را مشتري اغلب سکوت.مشتري را تا نشستن روي صندلی همراهی کنید.شما را بپذیرد
.دهدترجیح می

دار خـوبی  مواظبـت نمـوده و امانـت   او لوازم و وسایل ازمراجعه کننده را به حال خود رها نکنید و -
.باشید
اطمینان خاطر او را جلـب و  ،اگر مراجعه کننده عصبی بود،مشتري را مورد مطالعه قرار دادهرفتار-

.بیهوده بپرهیزیدو از حرف زدنبا مالیمت با او صحبت کنید
فیزیولوژي پوست سر و عوارض پوستی

زیر جلد یا هیپـودرم سـاخته شـده    ،درم یا جلد،ي اصلی اپیدرم یا بشرهالیه3از ،پوست بدن انسان
% 16کـه  ،ترین عضو بـدن اسـت  حدوداً سنگین،پوشاندفوت مربع را می18که سطحی تقریباً ،است

6مربـع پوسـت بـدن    متـر سانتی1در .گرم وزن دارد4500تقریباً دهد و وزن کل بدن را تشکیل می
ي چربـی  غـده عـدد  5،ي عصـبی متر رشـته 1،متر مویرگ4،ي عرقعدد غده100،میلیون سلول
.بـر ضـخامت پوسـت تأثیرگـذار اسـت     ،محیط زندگی و سـن ،عواملی از قبیل جنسیت.موجود است

در ،متـر میلـی 1/0الـی  5/0در پلـک  .باشـد متغیر میمترمیلی5تا /5حدوداً از ،ضخامت پوست بدن
.باشدمتر میمیلی4الی 3متر و در کمر میلی3،در کف دست و پا،مترمیلی5/1ي سر ناحیه

هاي پوست بندي الیهتقسیم
اپیدرم) الف

ایمنـی  هاي النگرهانس که در قسمت زیرین الیه اپیدرم سلول.ترین الیه پوست استاپیدرم سطحی
.باشند قرار دارندها که همیشه در حال ساخت و ساز میدار هستند و مالنوسیتپوست را عهده



هـاي  از الیـه ،ي محـافظ کامالً سخت شده و با ایجاد یک الیه،روز28فرشی در این هاي سنگسلول
.کنندهاي داخلی محافظت میپوست و ارگان

1تصویر 

درم) ب
.اپیدرم است،تر ازبرابر ضخیم7تا 5درم .ي مهم درم یا جلد استالیه،قسمت زیر اپیدرم

،غـدد عـرق  ،عـروق خـونی  ،عالوه بر این رشته ها.باشندهاي کالژن و االستین در این الیه میرشته
بـا  ،هـاي کـالژن و االسـتین   رشته.نیز در این قسمت قرار دارند،غدد مو و سباسه و اعصاب محیطی

پوسـت دچـار   ،شـود ها کـم ینیدهد و اگر این پروتبه پوست استحکام می،داشتن ساختمانی محکم
.کنداالستین خاصیت ارتجاعی و کشش پوست را زیاد می.گرددچروك و افتادگی می

:بعضی از وظایف درم
.دهدخاصیت ارتجاعی به پوست می-
.بخشدبه پوست استحکام می-
.شودذخیره می،در این قسمت،آب پوست-

:هیپودرم)ج
در زیـر پوسـت یـا      .کنـد اي متصـل مـی  هـاي ماهیچـه  پوست را به بافـت .ي پوست استآخرین الیه

.باشدشان ذخیره کردن چربی میکه وظیفه،هاي چربی زیادي قرار دارندسلول،هیپودرم
:پوست داراي اعمال حیاتی مهمی از جمله

لمس احساس،احساس فشار،احساس درد،احساس گرما و سرما:اعمال سطحی-
جذب مواد،ي نورجذب اشعه،دفع عرق،تنفس:اعمال عمقی-

:وظایف پوست
.باشدهاي داخل بدن میها و هورمونحافظ آنزیم-
)عضو المسه خاري(.دهدبه مرکز عصبی و مغز انتقال می،هاي حسی راپیام-

الیه کراتین
هاي اپیدرمسلول

ب
برجستگی هاي درم

غدد سبابه

عرق اکرین

افت چربیبصفحه جداگانه فولیکول مو
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در زیـر پوسـت یـا      .کنـد اي متصـل مـی  هـاي ماهیچـه  پوست را به بافـت .ي پوست استآخرین الیه

.باشدشان ذخیره کردن چربی میکه وظیفه،هاي چربی زیادي قرار دارندسلول،هیپودرم
:پوست داراي اعمال حیاتی مهمی از جمله

لمس احساس،احساس فشار،احساس درد،احساس گرما و سرما:اعمال سطحی-
جذب مواد،ي نورجذب اشعه،دفع عرق،تنفس:اعمال عمقی-

:وظایف پوست
.باشدهاي داخل بدن میها و هورمونحافظ آنزیم-
)عضو المسه خاري(.دهدبه مرکز عصبی و مغز انتقال می،هاي حسی راپیام-

الیه کراتین
هاي اپیدرمسلول

ب
برجستگی هاي درم

غدد سبابه

عرق اکرین

افت چربیبصفحه جداگانه فولیکول مو



)هاي النگرهانسسلول(.باشددارا می،نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن-
.نمایدحفظ می) ...سرما و،حرارت،نور خورشید(هاي مکانیکی بدن را در مقابل آسیب-
)سیستم دفاع مکانیکی(
.داردحرارت بدن را متعادل نگه می-
.دهدتبادل اکسیژن با محیط را انجام می،عمل تعریق-

:انواع پوست
پوست معمولی-
پوست چرب-
پوست خشک-
پوست مختلط-
پوست حساس  -
:پوست معمولی-

ي طبیعی فعالیـت  به اندازه،غدد چربی آنزیرا،کندي کافی چربی ترشح میبه اندازهپوست معمولی 
سـطح پوسـت   .مربـع اسـت  متـر گرم در هر سانتیمیکرو500تا 250ترشح چربی آن بین .کنندمی

.رطوبت کافی داشته و از لطافت کافی برخوردار است
:پوست چرب-

یعنـی میـزان ترشـح غـدد     .کننـد ي طبیعی ترشح مـی زیادتر از اندازه،چربی در این نوع پوستغدد
.مربع از پوست استمترمیکروگرم در هر سانتی500تر از بیش،چربی

:پوست خشک-
بـه وجـود  پوست خشک به دلیل کم شدن ترشحات غدد چربی و از دسـت دادن آب سـطح پوسـت    

.شودمربع میمترمیکروگرم در سانتی250تر از کم،ترشح غدد چربی.آیدمی
:پوست مختلط-

تر در باشد و بیشجنس پوست می2پوست مختلط ترکیبی از ،خص استطور که از نامش مشهمان
تیـزون  ،صـورت Tي خشک و ناحیـه ) یوزین(صورت uي یهمعموالً ناح.شودپوست صورت دیده می

هـا و  عکس گونههاي پوست است و بري قسمتاز بقیهتر چانه چرب،بینی،یعنی پیشانی.چرب است
برعکس این حالت نیز اتفاق بیفتد،البته ممکن است.ها خشک یا نرمال استگاهی دور چشم

:پوست حساس-
در .شـوند آلرژي دارند و در اثر باال رفتن سن نـازك مـی  ،هایی هستند کهپوست،هاي حساسپوست

لوازم آرایـش و غـذا   ،مصرف بعضی از داروها:و عواملی مثل.دهندبرابر نور آفتاب حساسیت نشان می
.گردندها شده و دچار التهاب میباعث واکنش این پوست



رفع عوارض پوست و موي سرو عوامل ایجاد اختالل در عملکرد پوست
:بیماري قارچی

هـاي     از بیمـاري .کنـد در اثر رعایت نکردن بهداشت و استفاده از لـوازم آلـوده شـخص را دچـار مـی     
.باشددار میواگیر

:)چربی بیش از حد(سبوره 
ترشح چربی زیاد باعث چرب شدن موها شده و ممکن است در اثر چربی زیاد موها شروع به ریـزش  

.کند
تحریک زیاد غدد چربی -
هاي اعصاب ناراحتی-

:خشکی بیش از حد
ها کمبود ویتامین-
...ت ونپرمنا،دکلره،زیاد از مواد شیمیایی مانند رنگي استفاده-

:سريشوره
صـورت    2بـه .آیـد میبه وجودي بیرونی پوست سر طبیعی الیهي سر به دلیل پوسته شدن غیرشوره
.باشدي خشک میي چرب و شورهشوره

:شوره خشک
هـاي  هایی بین الیـه ممکن است روي تمام پوست سر پوست،موهایی که بیش از اندازه خشک باشد

.گویندي خشک میبه آن شوره،ي شخص بریزدمو پراکنده باشد و با شانه کردن روي شانه
:ي چربشوره

اطـراف     اي به هـم چسـبیده در   هایی به صورت تکهدر موهاي خیلی چرب ممکن است پوسته پوسته
نـوك  ،اگـر بـا دو انگشـت بـه سـر مالیـده      .چسـبد ي موها پراکنده باشد و یا به پوست سر مـی ریشه

..گویندي چرب میشود به آن شورهانگشتان چرب می
:موخوره

،مـش ،رنـگ ،فـر ،در صورت خشک شدن مایع کورتکس که در اثر استفاده از مواد شیمیایی دکلـره 
.آیدمیبه وجودشاخه شده و موخوره باشد موها دور زیاد میگرد و غبار و سشوا،صافی

.شودشاخه میگره خورده و نوك موها دو،درهم پیچیده،این نوع موها خشک و خشن
)مروارید(:بیماري صدف

شـود و منجـر بـه    ها مو متورم شده و از حالت طبیعی و عادي خـود خـارج مـی   در بعضی از قسمت
.گرددها میاین قسمتشکستگی و پارگی مو در



:ي چربیغده
شـود و  علت آن ترشح نکردن غدد چربی سر و بزرگ شدن آن است که گاهی بیش از حد بزرگ می

.کندجراحی پیدا میعمله بنیاز 
:شکستگی مو

قتـی موهـا خیلـی خشـک     موها خشـک شـده و و  ،کنندافرادي که موهاي خود را زیاد دستکاري می
.شودبه این بیماري شکستگی مو گفته می،ریزندمیشوند خرد شده 

:)آلوپیسی(ریزش غیرطبیعی مو 
ي رشد یا آناژن را طـی  مرحلهمو که به دلیل این.دهدطبیعی در فصل پاییز و بهار رخ میریزش غیر

.شودآید تا جایگزین تارهاي ریخته شده نمیبه وجودریزد و تارهاي جدید دیگري کند میمی
:وسیع و شدیدریزش 

هـاي  نـاراحتی ،بیهوشـی ،زایمـان ،فشارهاي عصـبی ،به علت استفاده از مواد شیمیایی به طور مداوم
.رژیم نامناسب ممکن است آسیب شدیدي به موها رسیده و باعث ریزش شدید شود،روحی روانی

:ي موعناصرتشکیل دهنده
٪4گوگرد -
٪6هیدروژن -
٪17ازت -
٪22اکسیژن -
٪49کربن -

پتاس و آلومینیوم نیز درصد خیلی کم در ساختمان مو موجـود اسـت و مقـدار    ،آهن،سدیم،کلسیم
.دهدباشد که مو به خاطر داشتن این مواد تغییر رنگ و تغییر حالت میمی٪1هر کدام تقریباً 

ساختمان مو و عملکرد فیزیکی آن
در 12امـا پروتوپالسـم  .باشـد ساختمان پوست مـی مو از ضمایم پوست است و ساختمان آن شبیه به 

مو از پروتئینی به نـام کـراتین سـاخته    :توان گفتپس می.ساختمان مو به کراتین تبدیل شده است
تبـدیل بـه کـراتین شـده     ،ین چون بـزرگ اسـت  یهاي پروتباشد و مولکولمیشده که حاوي کلسیم 

.است
:بافت مو

ساختارهاي اپیدرمی تمایز یافته و ،هاي موهستند که توسط فولیکولهاي بلند کراتینی موها استوانه
هایی در ضخامت پوست و یک بخش ریشههر تار مو داراي .شودایجاد می،انددر داخل درم فرو رفته

.باشندآزاد می

١٢Protoplasm



:به طور کلی دو نوع مالنین وجود دارد
.اي وجود داردقهوههاي اصلی در موهاي سیاه ودانهکه از رنگ13،مالنینیو-1
.بین زرد و قرمز ایجاد شده در موهاي بلوند و خرمایی استکه رنگی است ما14،مالنینفئو-2

زند که در هـر نـوع مـو یکسـان     کم به سفیدي میتر و کمبه طور کلی با افزایش سن موهاي سر کدر
هـاي خـود را از دسـت     دانـه به طوري که مو رنـگ ،رودسالگی به سمت روشنی می35نیست بعد از 

.شودسفید می،داده
:مويریشهساختمان 

هاي غده.باشددر درون فولیکول است و نرم و لزج می،ي زیر پوستي مو مانند کالفی در ناحیهریشه
.ها موجودندپاها و لب،هارویش مو در تمام پوست بدن به غیر از کف دست

متـر  سـانتی 5/1الـی  1متر و در مـاه  سانتی1روز 20در ،متردهم میلی7رشد موي سالم در یک روز 
.کندمتر موها رشد میسانتی20الی 12است که در سال بین 

سـالگی        30الـی  15ترین رشد مو در سـنین  بیش.باشدمتفاوت می،رشد مو در افراد مختلف:توجه
.باشدمی

:ساختمان مو
.قسمت تشکیل شده است5باشد و از نظر فیزیولوژیکی از از کراتین می،ساختمان اصلی مو

کوتیکول-1
ي موکورتکس یا سفیده-2
ها دانهپیگمنت یا رنگ-3
ي تغذیه یا مدوال لوله-4
پیاز مو یا روت-5

١٣Yvmlanyn
١٤Fyvmlanyn
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:کوتیکول یا پوشش خارجی مو
ي کوتیکـول محافظـت از   وظیفه.باشدالیه می7که تقریباً از ،ترین قسمت مو کوتیکول استخارجی

.باشدگرد و غبار و عوامل خارجی دیگر می،هوا،مو در مقابل شستشو
:)کورتکس(مو يسفیده

هاي لیفی شکل درست شده و در از سلولآب داخل مو سفیده یا کورتکس است که،قسمت میانی
.شودداخل هر سلول یک حباب هوا است که باعث شفافیت مو می

:)هاپیگمنت(هاي رنگی مو دانه
موهـاي  .باشـند زرد و آبی می،پیگمنت قرمز3هاي داخل مو هستند موها داراي دانهرنگ،هاپیگمنت
تـر و  هـاي قرمـز بـیش   موهاي خرمایی داراي پیگمنت،ترهاي آبی بیشداراي پیگمنت)تیره(مشکی 

.باشندتري میهاي زرد بیشموهاي بور داراي پیگمنت
.نوع پراکنده و مجتمع هستند که در کورتکس مو شناورند2ها پیگمنت

:)مدوال(تغذیه مو يلوله
مرکز تار (ي مو ترین الیهکراتین نرم بوده و داخلیي مو است که حاويي تغذیهلوله،)مغز مو(مدوال 

.باشدمی) مو
:)روت(مو يریشه
هـاي زنـده و فعـالی کـه دارد دائـم در حـال تقسـیم        داخل پوست است و با سلول) روت(ي مو ریشه

.شوندسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد مو می

.پیاز مو و پاپیال است،حفره:ریشه شامل
:حفره
.رساندکند و شکلی شبیه به لوله دارد که مو را به سطح پوست میریشه را احاطه می،حفره

:از مویپ
.پیاز مو در داخل حفره قرار دارد

:پاپیال
.شودبرجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قرار دارد پاپیال نامیده می
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.شوندسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد مو می

.پیاز مو و پاپیال است،حفره:ریشه شامل
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:از مویپ
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.باشندتري میهاي زرد بیشموهاي بور داراي پیگمنت
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.شوندسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد مو می
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:دوران حیات
یعنـی عمـر     .هفتـه اسـت  8تـا  6هـا  سال است و عمر مـژه 7ماه تا 3دوران حیات موبه طور نسبی 

.تري دارندکوتاه
اگر پیاز مو سالم باشـد مـوي جدیـد جـایگزین     .روز بین مرگ مو و افتادن آن فاصله زمانی است75
.یدو سالم نباشد موي جدید نخواهد رویشود ولی اگر پیاز ممی

:قطر مو
در نوزادان و اشخاص مسن قطر مو کـم و  .کندافراد متفاوت است و با طول عمر تغییر میقطر مو در 

.است)نرمال(در سایر اشخاص معمولی

:تعداد مو
.تار مو در بدن موجود است000/250تقریباً 

.داردتار آن روي صورت و سر وجود 000/150
هـاي  تعـداد مـو در افـرادي کـه داراي مـو     .هاي دیگر بدن پراکنده اسـت تار مو در قسمت000/100

.باشداي هستند متغیر میقرمز و یا قهوه،مشکی
هزار تار000/140تا 000/130بین :موي بلوند   -
هزار تار000/120تا 000/110بین :ايموي قهوه-
هزار تار90/  000حدود :موي حنایی -

:جنس مو
:موهاي نازك

توان جنس آن را تشخیص لطیف بوده و با دیدن می.تر استتر و نازكنرم،این موها از موهاي نرمال
.آیدپشت به نظر میرنگ بوده و قطر آن کم است و کمموهاي نازك معموالً کم.داد

:)نرمال(موهاي معمولی
،در صـورتی کـه از مـواد شـیمیایی اسـتفاده شـود      .باشداست و نه نرم میموهاي معمولی نه ضخیم 

.دهدضخیم شده و حالت نرمال بودن خود را از دست می
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هـاي  تعـداد مـو در افـرادي کـه داراي مـو     .هاي دیگر بدن پراکنده اسـت تار مو در قسمت000/100

.باشداي هستند متغیر میقرمز و یا قهوه،مشکی
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:موهاي ضخیم
وهاي ضخیم را اگر خیلی م.توان با دیدن آن را تشخیص دادموهاي ضخیم زبر و کلفت هستند و می

.خوابدحالت سیخ سیخ شده و روي هم نمی،کوتاه کنید
:مراحل رشد مو

سـال طـول           4یـا  3ایـن مرحلـه حـدود    ،موها در این فـاز هسـتند  %95تا %85:فاز رشد یا آناژن-
.کشدمی

.کشدهفته طول می3تا 2،موها در این فاز هستند%3:فاز تکامل یا کاتاژن-
.کشدماه طول می6موها در این فاز هستند  و%15تا %10:فاز استراحت یا تلوژن-

.ریزد که ایـن نـوع ریـزش را فیزیولوژیـک گوینـد     تار مو به طور  طبیعی می100تا 50روزانه تعداد 
.برابر خواهد شد2هنگام شستشو این میزان 

:دیدعرضی مو در نژادهاي مختلف خواهیدبا یک برش
.تار مو مجعد و فرفري است،)تخت(مقطع مو صاف:)سیاه(نژاد آفریقایی-
.است)دارتاب(دارتار مو موج،مقطع مو بیضی:)سفید(نژاد اروپایی-
.تار مو صاف و لخت است،مقطع مو گرد:)زرد(نژاد آسیایی-

)8تصویر(.
موي صاف و لختموي موج دار         موي مجعد و فرفري            



و استفاده صحیح از مواد شویندهشستشوي صحیح سر
در خصوص جنس موها با مشـتري مشـاوره کـرده و نـوع موهـاي      براي شامپو کردن موهاي مشتري 

شانه ،برس،کنندهنرم،بندپیش،حوله،شامپو(سپس تمام لوازم مورد نیاز.مشتري را شناسایی کنید
موهـاي  .را آماده نموده و مشتري را روي صندلی مخصوص بنشـانید )رسانماسک آب،درشتدندانه

.باز شود،اي در بین موها باشدتري را برس زده تا احتماالً اگر گرهمش
و کاربرد آندستگاه بخور

دسـتگاه  .گیـرد از دستگاه بخور براي رطوبت رسانی به پوست و موهاي خشک مورد استفاده قرار می
بـراي  .گـردد بخار را در اطراف موهاي مشتري جریان داده و موجب نرم شدن و انبساط آن می،بخور

دفترچه راهنماي آن را مطالعه نموده و بـا آگـاهی کامـل دسـتگاه را مـورد      ،استفاده از دستگاه بخار
.استفاده قرار دهید

تاریخچه رنگ در جهان
کـه دهـد نشان مـی زمانآنازماندهجابهشواهد.استبودهرایجموکردنرنگقدیمهايزماناز

کـردن رنـگ وکردنـد مـی اسـتفاده خـود مـوي کـردن رنگبرايحناوزبرهايصابونازیونانیان
فرنگیترهوگردوپوستجوشاندنبانیزرومیانچنینهم.آمدمیحساببههاآنشجاعتينشانه
.دادندمیقراراستفادهمورد،بودشانعالقهموردکهتیرههايرنگ

آمیزيشیوه رنگ
داري رنگ مو که بر اساس ترکیب شـیمیایی  با توجه به قدرت نگهآمیزي راي رنگبه طور کلی شیوه

دائمـی و  نیمـه ،روش اصلی موقـت 3هاي موجود در محلول رنگ مو است بهدانهو وزن مولکولی رنگ
.بندي نمودتوان تقسیمدائمی می

)و دائمدائمنیمه،موقت(شیمیاییهايرنگ
:شودهاي متفاوت تولید میهاي مختلف در سایزانواع رنگ مو از شرکت

هاي موقت رنگ-
مدائهاي نیمهرنگ-
مهاي دائرنگ-

:هاي موقترنگ
پوشـانند و بـه داخـل        ها فقط روي سطح مو را مـی ي بزرگ بودن مولکولشان به واسطههايدانهرنگ

.کنندهاي مو نفوذ نمیپولک
:هاي موقتویژگی رنگ

.شودرنگی در مو استفاده میهاي براي ایجاد هاله-
.کندي مو ایجاد میو فقط تغییر فیزیکی در ساقهپوشاند هاي آن غالف دور مو را میمولکول-
.کنندهاي موقت آمونیاك ندارند یا به مقدار خیلی کم آمونیاك دارند و ایجاد حساسیت نمیرنگ-



هايکرم،هاژل،رنگیهايکف،دهندهحالتوکنندهرنگلوسیون:مانندموقتهايرنگ
.باشدمیرنگیشامپوهايورنگیهاياسپري،کنندهرنگ

:رنگ موهاي دائمی
وآلیشیمیاییموادسنگینفلزاتامالح،رنگینباتات،هاگل،گیاهانازدائمیهايرنگاولیهمواد

هـاي  رنـگ ،هاي فلـزي رنگ،هاي گیاهیرنگ:دسته4هاي دائمی به رنگ.آیدمیدستبهمصنوعی
.شوندمرکب و اکسیداسیونی تقسیم می

:باشدمیزیرهايویژگیدارايدائمیهايرنگ
سفیدموهايدهیپوششتقابلی-
رنگتونانواعآوردنبه وجودقابلیت-
موساختنروشنتوانایی-
مورشدکاهشعدمودائمیثبات-
:اکسید مایعپر-

آب .می باشد(H2O2)فرمول آن .مایع است که ظاهري شبیه آب دارداکسید آب اکسیژنه پر
موهـا را خشـک کـرده و اگـر درب آن بـاز بمانـد زود       ،اکسیژنه به علت عدم استفاده از کرم محـافظ 

.شوداکسید شده و فاسد می

:پراکسید جامد-
دست آوردن آب ه براي ب.ي یک گرمی موجود استاکسیژنتا در اندازهپراکسید جامد به شکل قرص 

ـ     ه اکسیژنه تعداد قرص مشخص را با مقدار آب مشخص ترکیب کرده و آب اکسـیژنه بـا حجـم الزم ب
.داري و مصرف نماییدفلزي نگهدست آمده را در ظرف غیره آب اکسیژنه ب.آیددست می



:سید پودريپراک-
گرمـی موجـود اسـت و بـراي سـاختن آب      5هـاي  پراکسید پودري است که در بسته،پودر اکسیژنه

.اکسیژنه مقدار پودر مشخصی را با مقدار آب مشخص ترکیب کنید
هااکسیدپردرصدوحجم

درصدحجمتعداد قرصمقدار آب
cc10011حجم
cc100551/5
cc10010103
cc10015154/5
cc10020206
cc10025257/5
cc10030309
cc100353510/5
cc100404012

:مثالً.کندقدرت آب اکسیژنه تغییر می،ر آب را کم یا زیاد کنیداگر تعداد قرص و مقدا
%6-حجم 20-سی سی آب 50+ عدد قرص 10
%  6–حجم 20-سی سی آب 25+  عدد قرص 5

.کنندمیگیريو با هیدرومتر حجم آب اکسیژنه را اندازهباشد می5/4تا 5/3آب اکسیژنه پ هاش
هاي رنگ کاربرد پراکسید در تکنیک

.مناسب استمو بعد از دکلره رنگساژرنگ ابرو وبرايحجمی 10یا % 5/0،3اکسیدان 
تیـره  ،داردموهـایی کـه تـار سـفید    بـراي  مخصوص مخلوط با رنگ ،حجمی20یا % 1،6اکسیدان 

.استمناسب کردن مو و روشن کردن موهاي نرم و نازك 
دکلـره  ،خشـن با رنگ روشن بـراي موهـاي زبـر و    مخصوص مخلوط،حجمی30یا % 2،9اکسیدان 

.باشدموهاي نرم و نازك و شامپو شیمیایی مناسب می
الـی  4روشن کردن موها تـا  ،ر و خشنبراي دکلره کردن موهاي زب،حجمی40یا % 3،12اکسیدان 

رنـگ  ،هاي کنتراسـت یـا فـالش   مخلوط کردن با رنگ،)11یا12(هاي روشن کننده درجه با رنگ5
.از روي موها مناسب است) دکاپاژ(هاي تیره برداشتن رنگالعاده روشن وکردن موهاي فوق

:آمیزي دائمی موي رنگشیوه
.شوداي انجام میاي و دو مرحلهیک مرحلهآمیزي دائمی مو به دو صورت رنگ



:)تک فرآیندي(اي ي یک مرحلهشیوه
زیرا موها طبیعی ،آیددست میي مطلوب به گیرد و نتیجهآمیزي مو در یک مرحله انجام میرنگ

.بوده و تار سفید ندارد و درجه روشنی نیز دلخواه مشتري است
:)دو فرآیندي(ايدو مرحلهي شیوه
آمیزي آمیزي امکان پذیر نیست و رنگبه دست آوردن رنگ مطلوب با انجام یک عملیات رنگبراي

نرم کردن .معروف استفرآیندي 2اي یا مرحله2ي که به شیوه،گیردفرآورده رنگی انجام می2با 
این روش ها از جمله این تکنیکازاستفاده رنگ مو بعدو )مردانساژ شامپو،مردانساژ(کوتیکول مو

.است
:شونددسته تقسیم می3به پ هاشنظرازشامپوها

.استمضرقلیایی قوي براي پوست سر:قلیایی
.دقیقه است1و مدت مکث آن شودرنگ مصرف میازبعد:ضعیفاسیدي
.شوددکلره مصرف میازبعد:خنثی

شامپوهاي قلیـایی همیشـه یکسـان کـف    .کندکردن در شامپوهاي متفاوت با هم فرق میمقدار کف
.کنندي اول شستشو کف نمیکنند و شامپوهاي اسیدي در مرتبهمی)و دوم یک اندازهاول بار (

:ها از نظر شکل ظاهريانواع شامپو
شامپوهاي مایع -
شامپوهاي کرم یا ژل -
شامپوهاي اسپري -
شامپوهاي خشک -

:انواع شامپو از نظر کاربرد
:شامپوهاي معمولی) 1

.گرددمینوع ارائه3به طور کلی این شامپوها در .شودبراي شستشو و تمیز کردن موها مصرف می
:شامپوهاي مخصوص موهاي چرب-

موها و به ویژه پوسـت سـر حالـت    ،ي پوست سردر اثر فعالیت بیش از حد غدد مولد چربی در ناحیه
سیئوریک است کـه  هاي اصلی آلوپسي روغنی یکی از علتگیرد و سبورهچرب و روغنی به خود می





.شودي ترشح بیش از حد غدد چربی ایجاد میدر نتیجه
:شامپو مخصوص موهاي خشک-

در این حالـت  ،خشک استگونه جالیی ندارد موهاي شما اگر موهاي شما نرم و شکننده است و هیچ
.شودشستشوي زیاد براي شما توصیه نمی

:شامپوهاي مخصوص موهاي معمولی-
گونه فرآینـد  نه خیلی چرب و نه خیلی خشک و تحت هیچ،نه نازك،اگر موهاي شما نه ضخیم است

.موهاي شما طبیعی و نرمال است،تخریب نشده است)کردنمثل فرکردن و رنگ(شیمیایی
:شامپوهاي مالیم) 2

ها براي پوست سر کردن آلودگیفرمول این شامپوها طوري است که ضمن شستشوي موها و برطرف
تـرین نـوع ایـن شـامپوها     مالیـم )شامپوي بچـه (.کننده داردي کافی مواد نرمضرر نداشته و به اندازه

.باشدمی
:دهندهشامپوهاي حالت) 3

زایی بایـد بتواننـد نرمـی و لطافـت     کنندگی وکفویژگی این شامپوها آن است که ضمن خواص پاك
.دهی به مو بدهدموها را حفظ کرده و درخشش و حالت

:شامپوهاي ویژه) 4
مثـل  ،طبق تجویز پزشک در مـوارد خـاص  .شامپوهاي طبی درمانی هستند،گروهی از این شامپوها

.شودمیمصرف...ها ودرمان انگل،ریزش موها،ي سري مو و شورهچربی اضافه
:شامپوهاي مخصوص موهاي رنگ شده-

که موهاي رنگ شده تحت فرآیندهاي خشن شیمیایی قرار گرفته و کمابیش آسیب دیده جاییاز آن
از این رو براي این نوع مو به کار بـردن  .تري نسبت به موهاي معمولی دارندنیاز به مراقبت بیش،اند

.و متعاقباً استفاده از کاندیشنر روي مو ضروري است،)مخصوص موهاي رنگ شده(شامپوهاي مالیم
:)باالنس کننده(شامپوهاي خنثی

پ هـاش داراي .شود و اثري روي کوتیکول موها نـدارد بعد از دکلره از شامپوهاي خنثی استفاده می
.کندپذیري میبعد از دکلره آماده رنگرا خنثی است و موها 

:شونددسته تقسیم می2کاندیشنرها به 
.بعد از شامپو کردن مصرف شده و قبل از خشک کردن باید آبکشی شوند:گروه اول
.ماندنیاز به آبکشی ندارد و تا شامپو زدن بعدي روي مو باقی می:گروه دوم

شوند باید به مقدار نـاچیز روي  هایی که آبکشی میدر این است که کاندیشنرگروه2فرق اساسی این 
.شوند باید به طور کامل روي مو باقی بمانندمو باقی بمانند ولی کاندیشنرهایی که آبکشی نمی



:نور و انعکاس آن
.تاریک و یکنواخت است،دنیایی که رنگ نداشته باشد.دنیاي رنگ دنیاي احساس و شادمانی است

هاي مختلف یک جسـم کـه فـرم و    اگر نور نباشد قسمت.شودرنگ از بازتاب نور به جسم حاصل می
.شودبندي رنگ است دیده نمیالیه

: هاانعکاس رنگ
% 84داراي انعکاس:رنگ سفید
% 70داراي انعکاس:رنگ کرم
% 60داراي انعکاس :رنگ زرد

%54داراي انعکاس :سبز کم رنگ
% 45داراي انعکاس:آبی کم رنگ

%14داراي انعکاس:قرمز تیره
%10داراي انعکاس:سیاه

عمق و پایه رنگ،نگرمحتویات تیوپ
:تیوپ رنگی
:موادي که در یک تیوپ رنگ موجود است شامل:)ايکرم و ژله(ترکیب رنگ 

دهد و مواد رنگی سایه پوشش پوشش میمواد رنگ کننده اکسیداسیون کل موهاي طبیعی را 
چنین حاوي آمونیاك اسـت کـه کوتیکـول    تیوپ رنگی هم.کندتري داشته و در مو تون ایجاد میکم

مواد زمینـه  .دهدهاي رنگ را به کورتکس انتقال میمو را باز کرده و با حالت قلیایی که دارد مولکول
کننـد داراي مـواد تقویـت    در سراسر مـو پخـش مـی   باشند و رنگ رابا پایه محلول چربی در آب می

.کننده نیز هستند
دهـد و  قدرت نفوذ رنگ را افـزایش مـی  ي سطحی است که سازي کنندهمواد پاك،عوامل دیگر رنگ

.کندرنگ را تنظیم میپ هاش)مواد باف(هاي قلیایی نمک
.شده استاز مواد خوشبو نیز براي بر طرف کردن بوي آمونیاك در رنگ استفاده



مورنگاتالوگک
با حروف التین و را هارنگها بعضی از شرکت.هاستي شرکتبه سلیقههاگذاري رنگکاتالوگ و نام

.اندگذاري کردهها با عدد نامبعضی دیگر از شرکت

:کاتالوگ با حروف
Nهاي اصـلی از حـرف   براي رنگ،اندگذاري کردهحروف التینی نامها را با هایی که رنگدر کاتالوگ

هـاي اصـلی   که بلونـد خیلـی خیلـی روشـن جـزء رنـگ      N10مشکی تا N1معموالً .استفاده نموند
.هستند

نشـان  Aدار هسـتند کـه   هاي تونهاي کاتالوگ رنگدیگر رنگ.گویندهاي اصلی را طبیعی میرنگ
رنگ Rرنگ طالیی و G،رنگ زیتونیM،ي رنگ دودينشان دهندهC،ي رنگ خاکستريدهنده

ي آن رنگ خوانـده  ا سایهپایه و سپس تون یها ابتدا شمارهبراي خواندن این رنگ.باشدمی...بلوطی و
:مثالً.شودمی

.شودخوانده می)سی نه(C9رنگ سایه است و Cپایه و 9رنگ بلوند دودي خیلی روشن 



حرف اول تون اولیـه و حـرف   ،باشندحرف کنار هم گذاشته شده می3یا 2هایی که سري بعدي رنگ
Vو )بلـوطی (ي اولیهسایهR،ي رنگپایه5که RV5:مثالً.دهندرنگ را نشان میدومی دوم تون 

.باشداي بلوطی شرابی میي رنگ قهوهي دومی که شرابی است و نشان دهندهسایه

:کاتالوگ عددي
شود و در بعضی ختم می10يشروع و به شماره1ي رنگ معموالً از شمارهکاتالوگهاي ي رنگپایه
،7تـا  5پایـه متوسـط   ،4تـا  1تیـره از  ي معموالً پایـه کاتالوگهاي رنگ.است11ها تا شماره رنگ
شـماره مشـخص  رنگ را با ذکـر  پایه هر .باشدمی11و 10روشني خیلی و پایه9تا 8ي روشن پایه
یـا بعـد خـط تیـره     ممیـز عدد بعـد از  ،کنیدرنگ مشاهده میکاتالوگمورد دیگري که در .ندکنمی
.گـردد میمشخصاش به پایه و تون رنگیتوجهي تون رنگ است و رنگ با باشد که نشان دهندهمی

.درك خواهد شدتر بیشاین مسأله با مثال 



ي تون طبیعینشان دهنده0 )مشکی(ي رنگپایه1 مشکی طبیعی 0 -1
ي تون دودينشان دهنده1 )مشکی(ي رنگپایه1 مشکی دودي 1 -1

:پردازیمحال به توضیح کامل کاتالوگ رنگ می
هاي طبیعیرنگ
هـاي مختلـف   شـرکت ي رنـگ موهـا از  در همـه شـوند  هاي اصلی که پایه رنگ مو محسوب میرنگ

:ها عبارتند ازاین رنگ.یکسان هستند
مشکــی-1
مشکی طبیعـی-2
اي تیــرهقهوه-3
اي متوسـطقهوه-4
اي روشــنقهوه-5
)بور سیر(بلونـد تیـره-6
)بور متوسط(بلوند متوسط-7
)بور روشن(بلوند روشن-8
)بور فیلد روشن(بلوند خیلی روشن-9

)بور فیلد خیلی روشن(خیلی خیلی روشنبور -10
:هاي طبیعی قويرنگ
در بعضـی از  11ا شـروع شـده و تـ   4یا 2هاي متفاوت با شماره)فوق طبیعی(هاي قوي طبیعیرنگ
ها تارهـاي سـفید را   این رنگ،شودمیمشخص)دو صفر(00بعد از خط تیره با ها ادامه دارد و آلبوم

.دندهخوبی پوشش میه ب
.استفاده کنید) دانه مصنوعی(دادن دانههاي طبیعی قوي براي رنگاز رنگ

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



)فانتزي(دارتونهايرنگ
رنگ اصلی کمی از رنگ مورد 3بر عالوهفانتزي يهارنگسري

نظر داخل آن ریخته شده و رنگ تبدیل به یک رنـگ جدیـد بـا    
سایه موجود در رنـگ  ،ور از  تونمنظ.ن مورد نظر شده استوت

،هاي خاکسترياي از تونمثالً مو ممکن است سایه.باشدمیمو 
و ) عمـق (ترکیـب رنـگ پایـه    .قرمز و غیره داشته باشد،طالئی
.کنـد در نهایت مشخصات رنگ مو را مشـخص مـی  ) سایه(تون 
بلونـد  رنگ دودي تـون و رنـگ   (بلوند دودي خیلی روشن :مثالً

،طـور کـه در رنـگ   همان) .شودمحسوب می،خیلی روشن پایه
گذاري شـده تـا بتـوان تیرگـی و روشـنی رنـگ را       ها شمارهپایه

هـایی یـا   هـم داراي شـماره  ) سـایه (مو تون رنگ،تشخیص داد
تـون آن رنـگ را   ،کنـد حروفی هستند کـه بـه مـا کمـک  مـی     

.باشندشناخته که داراي چه تونی می
:)هاواریاسیون(هاي مکمل آلبومرنگ
هـاي  رنـگ ،هـاي مکمـل در آلبـوم   هـاي کمکـی یـا رنـگ    رنگ

ایـن  .انـد شـده مشـخص هاي مختلف با عدد یـا حـروف   شرکت
.باشندخالص و قوي میهارنگ
اي ازنمونـه .شـود و عـدد مشـخص  هاي مکمل هر آلبوم ممکن است فقط با عدد یا بـا حـروف   رنگ
:هاي مکمل شاملرنگ

واریاسیون دودي  E11
واریاسیون بنفش  E12

اي واریاسیون نقره E13
واریاسیون سبز 002
اي واریاسیون نقره 004

واریاسیون بنفش  005
هـاي دو رنـگ ،کنیـد تـالوگ رنـگ مشـاهده مـی    هاي دیگري کـه در کا رنگطور که گفته شد همان
.دنکنمیمشخصهستند که هر دو سایه یا تون رنگ را ممیزاي بعد از خط تیره یا شماره
سـایه  .ثانویه اسـت ،سایه رنگسوميو شمارهرنگ اولیه است سایهدوميشماره،پایهاوليشماره

ن شدید را نشانوباشد و دو عدد یکسان تمین جزئیورنگ و سایه ثانویه تين عمدهویه تاول
.این مطلب شویدتوجهکرده تا بهتر مدقتبه مثال .دهدمی



)دودي(سایه :1)بلوند خیلی روشن(پایه:1/99مثالً    
)صدفی(سایه دومی: 5)      بلوطی(اولیه سایه:4)      بلوند تیره(پایه :45/66

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

قرمز آتشین  7/88
خابی سر 8/88

)پایه رنگ( 5/65
)سایه ي عمده(شرابی
)سایه ي جزیی(قرمز

)اصلی(:پایههايرنگویژگی
.زیرا داراي قدرت پوشش زیادي هستند،پوشانندتارهاي سفید را می-
تیـره و روشـن   ،هاي رنگ پایهو شمارهاندآبی و خاکستري تشکیل شده،ردز،هاي قرمزاز پیگمنت-

.دهندبودن رنگ را نشان می
نیـز  هـا ي واریاسیونچنین با همهقابل ترکیب هستند و هم2و 1ي ها با اکسیدان شمارهاین رنگ-

.تر خواهد نمودرنگ موها را ثابت،آمدهبه وجودشوند و رنگ ترکیب می
.کاتالوگ قابل ترکیب استهاي دیگر هاي اصلی با تمام رنگرنگ-
.تر استهاي دیگر کاتالوگ بیشهاي اصلی از رنگدوام رنگ-
هـاي دیگـر را از نظـر روشـنی و تیرگـی بـا       باشـند و رنـگ  ها مـی ي رنگهاي اصلی پایه همهرنگ-

.سنجندهاي اصلی میرنگ
)مات(15زیتونیهايرنگ

تشکیلسبزوخاکسترياز،آبی،زرد،قرمزهايپیگمنتداشتنبرعالوه،موهارنگازسرياین-
هـاي سـرد قابـل    چنین با واریاسیونهاي اصلی و همبا رنگ.باشدهاي سرد میو جزء رنگاستشده

ها را بهتر است بـا اکسـیدان   این سري رنگ.در مقابل آفتاب و شامپو بسیار مقاوم است.ترکیب است
.حجمی ترکیب نمایید20

16:دوديهايرنگ

آبی و خاکستري از رنگ بنفش استفاده شـده  ،زرد،هاي قرمزهاي دودي عالوه بر رنگدر سري رنگ
.باشندها متمایل به بنفش میاین رنگ،به دلیل استفاده از رنگ بنفش.است
.اندو براي از بین بردن تون زردي مو بسیار مناسببودههاي مات هاي دودي جزء رنگرنگ

١٥Olive colors
١٦Color smoke



آورنـد و اگـر بـا واریاسـیون     مـی به وجودرنگ دودي خوش،وي دکلره کامالً روشنها رگاین سري رن
.گرددي بهتري حاصل مینتیجه،اي و آبی ترکیب شوندنقره

اکسـیدان بـا   .ترکیب شـوند )حجمی20یا 10(ها با اکسیدان حجم پایینبهتر است این سري رنگ
.شودحجم باال باعث زردي مو می

.هاي قرمز ترکیب نکنیدهاي دودي را با رنگرنگ:توجه
17:خاکستريرنگ

از پیگمنت آبی کم شده و خاکستري آبی از زرد و،عالوه بر رنگ قرمز،هاي خاکستريدر سري رنگ
شـوند و بـراي از بـین بـردن     هاي مات محسوب میها جزء رنگاین رنگ.دو برابر استفاده شده است
.پوشـانند میبهترها را سفیدي،ها اگر با واریاسیون ترکیب شونداین رنگ.نارنجی و زردي مؤثر است

.حجمی قابل ترکیب هستند20هاي خاکستري با اکسیدان رنگ
18:طالییهايرنگ

رنگ زرد دو برابر به کـار  کم وخاکستريزرد از آبی و ،هاي طالیی عالوه بر رنگ قرمزدر سري رنگ
هاي گرم و سـرد قابـل   چنین با رنگهم.باشدطالیی با هم قابل ترکیب میهاي تمام رنگ.رفته است

رنـگ شـاه  ،شود و اگر با واریاسیون قرمز ترکیب شـوند هاي گرم محسوب میجزء رنگ.ترکیب است
اگر بعـد از  ،ها دادن دانه مصنوعی استاز کاربردهاي مهم این سري رنگ.دهدرنگی میبلوطی خوش

هـا دانـه   بـا ایـن سـري رنـگ    ،دکلره یا مش موها کامالً سفید شد و این حالت دلخواه مشتري نبـود 
ي ها پوشش خوبی در مورد تارهاي سفید دارند و تا شـماره چنین این سري رنگهم.مصنوعی دهید

.توانید براي موهاي سفید استفاده کنیدآن را می6
.آیدرنگی به دست میزیتونی خوش،ی یا واریاسیون آبیهاي زیتونهاي طالیی با رنگترکیب رنگ

تـر رنـگ   روشـن شـدن بـیش   بـراي  ،حجمی قابل ترکیـب هسـتند  20هاي طالیی با اکسیدان رنگ
.حجمی نیز ترکیب کنید30توانید آن را با اکسیدان می

19:قرمزهايرنگ

رنگ قرمز دو برابر بـه کـار   کم شده و خاکستري قرمز ازآبی و،هاي قرمز عالوه بر زرددر سري رنگ
هاي گرم و اصلی قابـل ترکیـب بـوده و    با تمام رنگ.شودهاي گرم محسوب میجزء رنگ.رفته است

رنـگ  ،اسـتفاده کنیـد  5و4اگـر روي پایـه دکلـره    .آوردمـی به وجودتري را هاي شفاف و براقرنگ
رنگی رنـگ خرمـایی خوشـ   ،رمز با رنـگ مسـی  ي قآید و از ترکیب سررنگی به دست میشرابی خوش
.حجمی ترکیب شوند30یا 20هاي قرمز بهتر است با اکسیدان رنگ.شودحاصل می

١٧ash colors
١٨Golden colors
١٩Red color



20:موکاسري

اي رنـگ قهـوه  .آبی و خاکسـتري بـه کـار رفتـه اسـت     ،زرد،هاي قرمزرنگ،هاي موکادر سري رنگ
قـدرت پوشـش فـوق العـاده دارد و     .شـود هاي گرم محسوب میدهد و جزء رنگمتمایل به قرمز می

چنـین بـراي دانـه    حجمی ترکیـب شـده و هـم   20با اکسیدان .پوشاندتارهاي سفید را به راحتی می
.مصنوعی دادن مناسب است

21:کنندهروشنهايرنگسري

10با اکسیدان .اندروي مش مناسبرنگساژفوق روشن هستند و براي،هاي روشن کنندهسري رنگ
هـاي  رنـگ ،درجه روشن کنیـد 5الی 4تا اگر بخواهید موها را بدون دکلره .شوندحجمی ترکیب می

.دوده و نتیجه مطلوب را به دست خواهید آورحجمی ترکیب نم40روشن کننده را با اکسیدان 
:)هاواریاسیون(کمکیهايرنگ

هـاي کمکـی  دهـد رنـگ  هـا تـن مـی   رنـگ هـاي اصـلی ترکیـب شـده و بـه آن      از محصوالتی که با
رنگ هاي کمکی جزء رنگ هاي نیمه دائمی هستند و بـه تنهـایی مصـرف    .باشندمی) هاواریاسیون(

تـر  ها فـانتزي هاي رنگ را شدید کرده و رنگهاي اصلی رفلهشان با رنگنمی شوند و با ترکیب کردن
ها خالص و قوي بوده و به عنوان خنثی کننده و از بین الزم به ذکر است واریاسیون.شوندمی

.گیرندنارنجی یا سبزي مورد استفاده قرار می،قرمزي،ي زرديبرنده
هـاي گـرم و   واریاسیون گـرم را بـا رنـگ   .شوندي کلی گرم و سرد تقسیم میدسته2ها به واریاسیون

تري داشته باشـید  خواهید رنگ زیتونیاگر می:مثالً.هاي سرد ترکیب کنیدواریاسیون سرد را با رنگ
ي خواهید سبزي رنگی را کم کنید از خنثی کننـده به رنگ مو واریاسیون سبز اضافه نمایید و اگر می

.واریاسیون قرمز استفاده کنید،سبز
صورتی  ،طالئی،زرد،نارنجی،قرمز،بنفش گرم:هاي گرمواریاسیون

بنفش سرد،زیتونی،سبز،اينقره،آبی،خاکستري:هاي سرداریاسیونو

٢٠Mvka series
٢١RvshnKnndh colors



:هاهاي دیگر واریاسیونویژگی
.شوندمیاستفادهدارنمو تمیزيومرويهاواریاسیون-
شده و قدرت پوشـش رنـگ را   مورنگشدنتیرهباعث،ندارندکنندگیروشنقدرتهاواریاسیون-

.دهندبراي تارهاي سفید افزایش می
وسـبز کمکـی رنـگ جزبهاستمترسانتی7الی1مشرنگساژبرايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمیاستفادهمشرنگساژبرايسانتنیمورنگبرايمترسانتی5/1کهآبی
وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3مورنگترکیب برايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هابراي بعضی از رنگآبی

:ازعبارتندهاواریاسیون
:واریاسیون آبی

زیبایی بـه رنـگ مـو    ي ایجاد عمق کرده و جلوه،هاي تیره ترکیب کنیدواریاسیون آبی را اگر با رنگ
.رنگ مشکی را با واریاسیون آبی ترکیب نماییـد ،کالغیبراي به دست آوردن رنگ مشکی پر.دهدمی

)C1 +3مشکی پرکالغی= متر واریاسیون آبی سانتی(.
.شـود مـی هـا نیـز اسـتفاده   از واریاسیون آبی براي از بین بردن و خنثی کردن رنگ نارنجی در رنگ

.ستترین واریاسیون سرد اواریاسیون آبی قوي
:واریاسیون سبز

رنـگ بـه   هاي زیتونی اسـتفاده نمـوده و زیتـونی خـوش    از واریاسیون سبز براي ترکیب کردن با رنگ
.چنین براي از بین بردن قرمزي رنگ از واریاسیون سبز استفاده نماییدهم.آوریددست 

:واریاسیون خاکستري
بـراي  .دهـد خاکستري را شدت میهاي خاکستري ترکیب شده و رنگ واریاسیون خاکستري با رنگ

.شودهاي نارنجی و زرد نیز استفاده میخنثی کردن رنگ

:هاهاي دیگر واریاسیونویژگی
.شوندمیاستفادهدارنمو تمیزيومرويهاواریاسیون-
شده و قدرت پوشـش رنـگ را   مورنگشدنتیرهباعث،ندارندکنندگیروشنقدرتهاواریاسیون-

.دهندبراي تارهاي سفید افزایش می
وسـبز کمکـی رنـگ جزبهاستمترسانتی7الی1مشرنگساژبرايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمیاستفادهمشرنگساژبرايسانتنیمورنگبرايمترسانتی5/1کهآبی
وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3مورنگترکیب برايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هابراي بعضی از رنگآبی

:ازعبارتندهاواریاسیون
:واریاسیون آبی

زیبایی بـه رنـگ مـو    ي ایجاد عمق کرده و جلوه،هاي تیره ترکیب کنیدواریاسیون آبی را اگر با رنگ
.رنگ مشکی را با واریاسیون آبی ترکیب نماییـد ،کالغیبراي به دست آوردن رنگ مشکی پر.دهدمی

)C1 +3مشکی پرکالغی= متر واریاسیون آبی سانتی(.
.شـود مـی هـا نیـز اسـتفاده   از واریاسیون آبی براي از بین بردن و خنثی کردن رنگ نارنجی در رنگ

.ستترین واریاسیون سرد اواریاسیون آبی قوي
:واریاسیون سبز

رنـگ بـه   هاي زیتونی اسـتفاده نمـوده و زیتـونی خـوش    از واریاسیون سبز براي ترکیب کردن با رنگ
.چنین براي از بین بردن قرمزي رنگ از واریاسیون سبز استفاده نماییدهم.آوریددست 

:واریاسیون خاکستري
بـراي  .دهـد خاکستري را شدت میهاي خاکستري ترکیب شده و رنگ واریاسیون خاکستري با رنگ

.شودهاي نارنجی و زرد نیز استفاده میخنثی کردن رنگ

:هاهاي دیگر واریاسیونویژگی
.شوندمیاستفادهدارنمو تمیزيومرويهاواریاسیون-
شده و قدرت پوشـش رنـگ را   مورنگشدنتیرهباعث،ندارندکنندگیروشنقدرتهاواریاسیون-

.دهندبراي تارهاي سفید افزایش می
وسـبز کمکـی رنـگ جزبهاستمترسانتی7الی1مشرنگساژبرايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمیاستفادهمشرنگساژبرايسانتنیمورنگبرايمترسانتی5/1کهآبی
وسبزکمکیرنگجزبه،استمترسانتی10تا3مورنگترکیب برايکمکیرنگمصرفمقدار-

.شودمتر استفاده میسانتی1الی5/0هابراي بعضی از رنگآبی

:ازعبارتندهاواریاسیون
:واریاسیون آبی

زیبایی بـه رنـگ مـو    ي ایجاد عمق کرده و جلوه،هاي تیره ترکیب کنیدواریاسیون آبی را اگر با رنگ
.رنگ مشکی را با واریاسیون آبی ترکیب نماییـد ،کالغیبراي به دست آوردن رنگ مشکی پر.دهدمی

)C1 +3مشکی پرکالغی= متر واریاسیون آبی سانتی(.
.شـود مـی هـا نیـز اسـتفاده   از واریاسیون آبی براي از بین بردن و خنثی کردن رنگ نارنجی در رنگ

.ستترین واریاسیون سرد اواریاسیون آبی قوي
:واریاسیون سبز

رنـگ بـه   هاي زیتونی اسـتفاده نمـوده و زیتـونی خـوش    از واریاسیون سبز براي ترکیب کردن با رنگ
.چنین براي از بین بردن قرمزي رنگ از واریاسیون سبز استفاده نماییدهم.آوریددست 

:واریاسیون خاکستري
بـراي  .دهـد خاکستري را شدت میهاي خاکستري ترکیب شده و رنگ واریاسیون خاکستري با رنگ

.شودهاي نارنجی و زرد نیز استفاده میخنثی کردن رنگ



:واریاسیون بنفش
ـ .شودها استفاده میاز واریاسیون بنفش براي ترکیب کردن با بعضی رنگ ا شـرابی ترکیـب   مثالً اگر ب

ـ    .دهـد رنگ و شفاف بـا تـون بـنفش مـی    شرابی خوش،شود گ نیـز از  بـراي از بـین بـردن زردي رن
.واریاسیون بنفش استفاده نمایید

:واریاسیون قرمز
،هـاي بلـوطی  مثالً ترکیب بـا رنـگ  .شودها استفاده میاز واریاسیون قرمز براي ترکیب کردن با رنگ

چنین از این واریاسیون براي خنثی هم.بخشدرنگ کرده و شدت میها را خوشمسی این رنگ،قرمز
.شوداستفاده می)زیتونی(کردن رنگ سبز

:واریاسیون طالیی
.شـود رنگ حاصـل مـی  اي خوشماسه،مسی،و رنگ طالییها ترکیب شده واریاسیون طالیی با رنگ

هاي سرد روي موهاي سـفید ایجـاد   واریاسیون طالیی براي از بین بردن کبودي رنگ که در اثر رنگ
.شده نیز مؤثر است
:ايواریاسیون نقره

چنین هم.شوداي روي موهاي دکلره استفاده میاي براي به دست آوردن رنگ نقرهنقرهاز واریاسیون 
.باشدترین واریاسیون سرد میاي ضعیفواریاسیون نقره.بردرفله زرد روي موها را از بین می

:کنتراستهايرنگسري
.شودمیانجامطبیعیموهايرويدکلرهبدون،کههستندهاییرنگکنتراستهايرنگ-
عملدقیقه20الی15مدتبهحجمی40اکسیدانباوبودهبراقوشادابکنتراستهايرنگ-

.کندمی
قانون و چرخه رنگ 

:هارنگقانون
از ترکیـب  هاي ثانویه و ثالثیهتمام رنگثانویه و ثالثیه قرار دارند که ،اولیهرنگ12،ي رنگدر دایره

هـا و  قانون ترکیب رنـگ ،ي رنگها در دایرهبا استفاده از قانون رنگ.اندآمدهبه وجودهاي اولیه رنگ
.فرمول است2ها داراي قانون رنگ.آموزندها را به ما میخنثی کردن رنگ

:فرمول اول
.شودرنگ فرعی حاصل می1،رنگ اصلی را با هم ترکیب کنید2

:فرمول دوم
.کندرنگ اصلی رنگ فرعی مقابل خودش را خنثی می

هـاي  ها رنـگ که به  آن،شودزرد و آبی دیده می،قرمزرنگ اصلی3ها در طیف نوري رنگ،در تجزیه
.آیندنمیبه وجودها از ترکیب هیچ رنگی این رنگ.گویندي یک میخالص یا درجه،اولیه



کـه ایـن   ،باشـند میبنفش و نارنجی،هاي سبزرنگ،دارندرنگ قرار يهاي دیگري که در دایرهرنگ
.آیندنام دارند و از ترکیب دو رنگ اولیه به دست می)فرعی(هاي ثانویه یا درجه دومرنگ،هارنگ

پ هاش 
ترکیبات شیمیایی هستند که بعضی از این مواد براي پوسـت سـر و مـو    ،کنیدموادي که استفاده می

را پ هـاش  که مشخص شود چـه مـوادي مناسـب پوسـت و مـو اسـت بایـد        براي این.باشدمضر می
معیـاري اسـت بـراي شناسـایی ترکیبـات      پ هـاش  (.اي قرار دارنـد در چه منطقهبشناسید و بدانید

)شیمیایی
خنثـی و ،اسـت 7هـا  آنپ هاش اسیدي و موادي که ،است7ها بین صفر تا آنپ هاش موادي که 

.گویندقلیایی می،دارند را14تا 7پ هاش چنین محصوالتی که هم
بندي مو و مراحل رنگ موتقسیم

.باشدهاي مقاوم مو میآمیزي از قسمتهمیشه شروع رنگ-
متر مانـده بـه   سانتی5/1الی 1رنگ کنید از پشت سر ،خواهیداگر موي طبیعی را براي بار اول می-

ي شـرکت سـازنده   موها بزنید و پس از مکث کوتاهی که بستگی به توصیهيریشه رنگ را روي ساقه
.آمیزي کنیدریشه را نیز از پشت سر شروع به رنگ،دارد

.درشت موها را شانه نماییددست شدن رنگ با شانه دندانهسپس جهت یک

کـه ایـن   ،باشـند میبنفش و نارنجی،هاي سبزرنگ،دارندرنگ قرار يهاي دیگري که در دایرهرنگ
.آیندنام دارند و از ترکیب دو رنگ اولیه به دست می)فرعی(هاي ثانویه یا درجه دومرنگ،هارنگ

پ هاش 
ترکیبات شیمیایی هستند که بعضی از این مواد براي پوسـت سـر و مـو    ،کنیدموادي که استفاده می

را پ هـاش  که مشخص شود چـه مـوادي مناسـب پوسـت و مـو اسـت بایـد        براي این.باشدمضر می
معیـاري اسـت بـراي شناسـایی ترکیبـات      پ هـاش  (.اي قرار دارنـد در چه منطقهبشناسید و بدانید

)شیمیایی
خنثـی و ،اسـت 7هـا  آنپ هاش اسیدي و موادي که ،است7ها بین صفر تا آنپ هاش موادي که 

.گویندقلیایی می،دارند را14تا 7پ هاش چنین محصوالتی که هم
بندي مو و مراحل رنگ موتقسیم

.باشدهاي مقاوم مو میآمیزي از قسمتهمیشه شروع رنگ-
متر مانـده بـه   سانتی5/1الی 1رنگ کنید از پشت سر ،خواهیداگر موي طبیعی را براي بار اول می-

ي شـرکت سـازنده   موها بزنید و پس از مکث کوتاهی که بستگی به توصیهيریشه رنگ را روي ساقه
.آمیزي کنیدریشه را نیز از پشت سر شروع به رنگ،دارد

.درشت موها را شانه نماییددست شدن رنگ با شانه دندانهسپس جهت یک

کـه ایـن   ،باشـند میبنفش و نارنجی،هاي سبزرنگ،دارندرنگ قرار يهاي دیگري که در دایرهرنگ
.آیندنام دارند و از ترکیب دو رنگ اولیه به دست می)فرعی(هاي ثانویه یا درجه دومرنگ،هارنگ

پ هاش 
ترکیبات شیمیایی هستند که بعضی از این مواد براي پوسـت سـر و مـو    ،کنیدموادي که استفاده می

را پ هـاش  که مشخص شود چـه مـوادي مناسـب پوسـت و مـو اسـت بایـد        براي این.باشدمضر می
معیـاري اسـت بـراي شناسـایی ترکیبـات      پ هـاش  (.اي قرار دارنـد در چه منطقهبشناسید و بدانید

)شیمیایی
خنثـی و ،اسـت 7هـا  آنپ هاش اسیدي و موادي که ،است7ها بین صفر تا آنپ هاش موادي که 

.گویندقلیایی می،دارند را14تا 7پ هاش چنین محصوالتی که هم
بندي مو و مراحل رنگ موتقسیم

.باشدهاي مقاوم مو میآمیزي از قسمتهمیشه شروع رنگ-
متر مانـده بـه   سانتی5/1الی 1رنگ کنید از پشت سر ،خواهیداگر موي طبیعی را براي بار اول می-

ي شـرکت سـازنده   موها بزنید و پس از مکث کوتاهی که بستگی به توصیهيریشه رنگ را روي ساقه
.آمیزي کنیدریشه را نیز از پشت سر شروع به رنگ،دارد

.درشت موها را شانه نماییددست شدن رنگ با شانه دندانهسپس جهت یک



:آمیزيآبکشی مو بعد از رنگ
بنـد را بـاز   پـیش .مشتري را جلوي سرشو برده و راهنمایی کنید تـا بنشـیند  ،هنگام آبکشی رنگ مو

،سمت چپ مشـتري ایسـتاده  .ي گودي سرشوي قرار بگیردکنید طوري که حوله بین گردن و حلقه
مراقـب باشـید آب داخـل    .موهاي مشتري را آبکشی کنیـد ،بعد از مناسب کردن آب جهت شستشو

اي که دور گردن بود را دور سر مشتري بپیچید آب اضافی موها را گرفته و حوله.گوش مشتري نرود
.و با حوله آب موها را گرفته و سپس با سشوار موها را خشک نمایید

هاي بدن براي خود و دیگران استفاده از ابزار و مواد محافظ پوست و اندام
.از نوع پالستیکی و ضدآب باشد،بند بهتر استپیش-
.بار مصرف که پوست دست آسیب نبینددستکش یک-
.تر استشمام شودآمیزي از ماسک استفاده کنید تا مواد مضر کمموقع رنگ-
.آمیزي تا مانع آلوده شدن لباس شودروپوش مخصوص رنگ-

.هاي متفاوت موجود استي رنگ نیز در اندازهکاسه،شانه،برس رنگ،)تقسیم مو(کلیپس-
.باشدضروري می1،2،3براي ترکیب مناسب و اکسیدان در شماره ،هاي گرم و سردانواع رنگ-

آمیزي و مشاورهتست کردن پوست سر مشتري قبل از رنگ
سر بطـري اکسـیدان و   .ي پالستیکی با هم مخلوط نماییدمقداري از رنگ مو و اکسیدان را در کاسه
20،متر باالتر از آرنج یـا پشـت گـوش زده   سانتی2الی 1تیوپ رنگ را ببندید و مخلوط رنگ مو را 

ي تسـت شـده   ناحیه).بستگی به بروشور دارد(ساعت48یا 24طی .دقیقه مکث کرده و تمیز کنید
،توانیـد می،تاول مشاهده نشدخارش و ،قرمزي،را بررسی نمایید و اگر هر گونه واکنشی مثل التهاب

و مشتري را هدرولی در صورت مشاهده واکنش از رنگ کردن خودداري ک.از رنگ مو استفاده نمایید
.راهنمایی نمایید،به متخصص پوست جهت مشاوره

:رعایت نکات مهم هنگام رنگ کردن
.ندهـد ي مطلوب نتیجههاي عصبی ممکن است رنگ پریودي و بیماري،حاملگی،در موارد زایمان-

.داري نماییدآمیزي خودحتی االمکان در این زمان از رنگ
ي خراشـیدگی و  در صورت مشاهده،گونه زخم یا جوشی نباشدمواظب باشید پوست سر دچار هیچ-

.داري کنیدآمیزي خودجوش از رنگ
چرب بودن موهـا را بـا   در صورت .موها خشک و نشسته باشد.طبیعت موها را مدنظر داشته باشید-

شامپو کرده و موها را خشک نموده و سپس ).طوري که پوست سر شسته نشود(یک شامپوي مالیم
.آمیزي کنیدرنگ

قبـل از    ،درجه روشـن کنیـد  4اگر خواستید موها را بیش از ،کنددرجه روشن می3موها را ،رنگ-
.را مصرف نماییدآمیزي موها را دکلره کرده و سپس رنگ مورد نظر رنگ



ولـی اگـر موهـا بـا    .پـذیري راحـت خواهـد بـود    اگر طبیعی باشد رنـگ ،رنگ موها را بررسی کنید-
،آوریدموها را به رنگ شیمیایی در،هاي تیره شیمیایی یا گیاهی رنگ شده باشد و شما بخواهیدرنگ

سپس موها را به رنـگ  ،ا پاك کردهرنگ شیمیایی یا گیاهی ر،آمیزي باید با عمل دکاپاژقبل از رنگ
.آمیزي کنیددلخواه رنگ

بـدین منظـور ارتبـاط نزدیکـی بـا      .قبل از رنگ آمیزي مو عمل مشاوره با مشتري را انجـام دهیـد  -
بـراي ایـن کـه    .سؤاالتی از مشتري بپرسید تا از سلیقه ي او اطالع پیدا کنیـد .مشتري برقرار نمایید

هاي آموزشی کمک بگیرید و با در نظر گرفتن ژورنال و کتاب،از عکس،دتر انجام پذیراین کار راحت
.دست آیده ي مطلوب بتا نتیجه،ظاهر مشتري و تجربیات خود به مشتري کمک نمایید

ي مطلوب رنـگ  براي رسیدن به نتیجه.ي شخص رعایت کنیدها را با توجه به چهرههارمونی رنگ-
.نظر بگیریدچشم و رنگ پوست مشتري را در 

.جنس موها را نیز از نظر زبري و نرمی مدنظر داشته باشید-
.موها چرب نشود،مواظب باشیدهنگام زدن کرم محافظ -
.حساسیت را حتماً انجام داده باشیدآزمایش -
آمیزي موي مشتري را آماده کرده و تمام مشخصات و اطالعـات را یادداشـت   کارت مخصوص رنگ-

.کنید
شـود راهنمـایی   تمام لوازم کار را آماده نمایید و مشتري را در جایی که تهویه به خوبی انجـام مـی  -

.کنید
.قبل از رنگ آمیزي مو هر گونه جسم فلزي را از سر مشتري بردارید-

:ی مویزدارنگ
بـا توجـه بـه ایـن     ،آمیزي کنیدرنگ،تريخواهید موهاي مشتري را با سایه رنگ روشنزمانی که می

رنگ موي دائمی موجود در مو را روشـن کنـد و رنـگ روي    ،تواندنکته که یک رنگ موي دائمی نمی
در واقع از بین .استفاده از ریموور براي مو ضروري است،شوددرجه روشن می1موي رنگ شده فقط 

شـامپوي  -1بـا سـه تکنیـک   عمل پاك کـردن رنـگ مـو    .شبیه به دکلره کردن مو است،بردن رنگ
20یـا 10و اکسیدانپودري رنگ زدایی باریموور-3مایعوررنگ زدایی با محلول ریمو-2،شیمیایی

ضـرر و مـؤثر   شود و کـامالً بـی  انجام می،ي رنگی که باید پاك شودگرم با توجه به پایهحجمی یا آب
.است
زدایی آمیزي مو بعد از عمل رنگرنگ

را انتخـاب  ،تر استرنگی که یک درجه روشن،دکاپاژ روي مو نمایان شدهبا توجه به رنگی که بعد از 
.انتخـاب کنیـد  3/7رنـگ مصـرفی را   ،است3/6اگر رنگ دلخواه مراجعه کننده ؛به طور مثال.کنید

.سپس موها را آبکشی نمایید،کردهدقیقه مکث 20تا 15پس از مالیدن رنگ مو 
ي رنگهااستفاده از پاك کننده



از حاصل اکسیداسیون بنا به شدت رنگ موجود ترکیب شده و تا چند پایه رنگ ،زداییمحصول رنگ
.شودنوع پودري و مایع عرضه می2این محصول در.کندمو را روشن می

:زدایی با شامپو شیمیاییروش رنگ-
پیمانـه  1+ 2یا 1سی سی اکسیدان 50+ سی سی شامپو 30زدایی با شامپوشیمیایی در روش رنگ

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

:)ریموور(زدایی مایعد رنگروش استفاده از موا-
بـه  ،آن بسته به حجم مـو شود که براي استفاده ازهاي دوتایی عرضه میبسته بنديدراین محصول 

تـر شـروع   هاي تیـره از قسمت.نسبت یک به یک با هم مخلوط نموده وروي موهاي رنگ شده بمالید
موهـا را بـا آب ولـرم    .نماییـد دقیقه مکث 20دود ح.زده شودهاي موسپس به تمام قسمتکرده و

توصیه شـرکت سـازنده   ،خواهیداگر می.بار شامپو نماییددقیقه یک10الی 5بار هر 4، آبکشی نموده
بعـد از مصـرف ریمـوور    ، بروشور قیـد شـده  در.داخل ریموور را مطالعه کنیدبرشور، را عملی نمایید

.روز عمل دکلره یا رنگ را انجـام دهیـد  4د از بعبار موها را شامپو کنید و4هر،روز4به مدت ،مایع
.)هاي مختلف متفاوت استزدایی در شرکتالبته نحوه استفاده از مواد رنگ(

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

:)قسمتیدکاپاژ (زدایی قسمتیرنگ-
بمالید تـا بـه   ،دارد)ترین قسمتتیره(راخواستهرنگ ناترین بیشمو که ی ازل به قسمتریموور را او
.هاي دیگر را ریموور بزنیـد تـا بـه پایـه دلخـواه برسـد      سپس قسمت.هاي دیگر مو برسدپایه قسمت

سپس رنگ دلخواه را به کـل  موها را آبکشی کرده و.ها را دکلره کرده و به پایه دلخواه برسانیدریشه
.موها بزنید

:)دکاپاژ کلی(زدایی کلیرنگ-
ریمـوور را بـه   .شـود ریموور به صورت شامپو مصرف مـی ،اگر موها به طور یکنواخت رنگ شده باشد

آبکشـی نمـوده و رنـگ دلخـواه را     ،ي رنگ مورد نظر رسـید وقتی مو به پایه.موها زده و ماساژ دهید
.بزنید

انواع اصلی دکاپاژ                       
باقیمانـده  رنـگ ،هاي شـدید رفله،هاي مصنوعیرفله،هاي رنگبرطرف کردن لکهمالیم براي دکاپاژ

هاي خیلی روشنهاي قوي براي رنگمو بعد از دکلرهروي ساقه
ترکیب مصرفی

سی آب ولرم سی75+بسته مواد دکاپاژ1



کثمدت م
دقیقه                                                                            20تا 5

انواع اصلی دکاپاژ                       
)9تا7هاي شماره رنگ(هاي روشندکاپاژ رنگ

ترکیب مصرفی
سی آب ولرم سی75+بسته مواد دکاپاژ1

کثممدت 
دقیقه                             30تا20براي موهاي زبر و خشن–دقیقه 20تا10براي موهاي نرم و نازك 

انواع اصلی دکاپاژ                       
)6تا4هاي شماره رنگ(متوسطهاي دکاپاژ رنگ

ترکیب مصرفی
1سی اکسیدان کرم شماره سی45+ سی آب ولرمسی75+بسته مواد دکاپاژ1

کثمدت م
دقیقه                             35تا30براي موهاي زبر و خشن–دقیقه 30تا20براي موهاي نرم و نازك

انواع اصلی دکاپاژ                       
)4تا2هاي شماره رنگ(تیرههاي دکاپاژ رنگ

ترکیب مصرفی
1سی اکسیدان کرم شماره سی75+ سی آب ولرمسی75+بسته مواد دکاپاژ1

کثمدت م
دقیقه                             60تا45براي موهاي زبر و خشن–دقیقه 45تا35براي موهاي نرم و نازك 

انواع اصلی دکاپاژ                       
اي که چندین بـار روي هـم رنـگ    هاي تیرههاي قرمز یا رنگکالغی انتاسسیاه پر،دکاپاژ رنگ سیاه

شده 
ترکیب مصرفی

2سی اکسیدان کرم شماره سی75+ بسته مواد دکاپاژ1
کثمدت م

دقیقه60تا50
:براي انواع دکاپاژتکنیک مصرف

دکاپاژ تمام سر مثل شامپو زدن  :الف
هاي رنگ شدهقسمترويدکاپاژ قسمتی با برس:ب



% 9اکسـیدان  سـی سـی  75بـا یک پیمانـه پـودر  ،درجه روشن کنید7تا5اگر بخواهید رنگ مو را-
.نماییدمخلوط 

% 6اکسـیدان  سـی سـی  75بـا یک پیمانـه پـودر  ،درجه روشن کنید5تا3رنگ مو رابخواهیداگر-
.نماییدمخلوط 

مخلوط% 3اکسیدان سی سی 75با یک پیمانه پودر،درجه روشن کنید2تااگر بخواهید رنگ مو را-
.نمایید

.نماییدآب مخلوط سی سی 75با یک پیمانه پودر،درجه روشن کنید1رابخواهید رنگ مواگر-
مواد محافظ مو پس از رنگ آمیزي

:ماسک مو
ماسک مو موهـا را نـرم   .شودي شرکت سازنده استفاده میماسک مو بعد از شستن موها طبق توصیه

.کندي مو را تقویت میکرده و ساقه
:ي مصرفطریقه

آبکشـی کـرده یـا آبکشـی      ،تـوان ي سازنده بعد از مصرف مـی ي کارخانهماسک مو با توجه به توصیه
.نکنید

:ترمیم کننده موهاي خشک و آسیب دیده
چنـین موجـب بـاز    مانع از ایجـاد موخـوره و هـم   ،حجم و شفافیت بخشیده،این محلول به مو قدرت

حفاظت موي سـر  ،حذف حالت الکتریسته مو،پوست سرپ هاش تنظیم ،گرداندن خاصیت ارتجاعی
.گـردد آسان شانه زدن مو و در نهایت موجب سالم و زیبـا نمـودن مـو مـی    ،در مقابل حرارت سشوار

ساختار مـو را از  ،اي محافظ بر روي فیبر مو بدون گذاشتن اثر چربیچنین با ایجاد پوشش و الیههم
.نمایدسازي میریشه تا انتهاي ساقه باز

رنگ مو و دالیل سفید شدن موي سر
اي طبیعـی  دانـه رنـگ ،مالنـین .داردبسـتگی مالنین نوعموهبتی الهی بوده و رنگ مو به،موي سالم

رات ریزي را تشکیل ذپوشانده شده و ینیپروتینی به نام مالنو یبا پروت،وقتی مالنین تولید شد.است
ذرات ایـن .شودي الیاف پوسته رانده میهاي تشکیل دهندهسر تارهاي مو میان سلولداده و در سرتا

باشند و داراي الگوي خاصی نبوده و در موهاي مختلف متفاوت می،نام دارند22دانه که مالنوزومرنگ
.آورندمیبه وجودطبیعی را موهاي انواع رنگ

درصد سفیدي مو
و بـا هـم   بگیریـد باالي سر و پشت سر در نظر،هادرصد سفید مو را در جلوي سر در قسمت شقیقه

این روشی است که بعضـی از  .شودمیدرصد سفیدي  کل سر محاسبه ،کنید3بر جمع کرده تقسیم 

٢٢Melanosomes



اما شما بـراي تعیـین   ،متخصصین این فن درخصوص درصد شناسایی سفیدي ها پیشنهاد می دهند
اگر البه الي موها کم تر از نیمی از موهـا سـفید   ،درصدسفیدي بهتر است کل موها را مشاهده نمایید

حاکسـتري و بررسی نیمـی از موهـا سـفید و   دراما اگر، سفیدي% 25داراي یا خاکستري بوده موها
تـر از  بیشاگر.سفید است%50موها داراي ،نیمی دیگر مشکی یا رنگ موهاي طبیعی را داشته باشد

موهـا  %75)سـفید باشـد  موهاي طبیعی کم تر از خاکستري و(.خاکستري باشدونیمی موها سفید
تارهاي بسیار کـم ممکـن   خاکستري است وموها تماما سفید و، سفیدي%1خصوص در.سفید است

.مشکی یا رنگی باشداست بین مو
.استتار مو مشکی 3تارسفید و 1یعنی ،سفید داشته باشد% 25مویی -
.باشدتار مشکی می2تار سفید و 2یعنی ،سفید داشته باشد% 50مویی-
.استتار مو مشکی 1تار مو سفید و 3یعنی ،داشته باشد% 75مویی -
.یعنی تمام موها سفید است،سفید داشته باشد%100مویی-

:مردانساژ
موهایی که قبالً رنگ شده و رشد ریشه دارد و تارهاي سفید در قسمت ریشه متمرکز است بـا عمـل   

این .گیردرنگ میهاي سفید مو بهترتحریک کردن تارهاي سفید در قسمت ریشه و باز کردن پولک
.گویندآمیزي انجام شده که به آن مردانساژ میعمل قبل از رنگ

:ي عملنحوه
.براي این که لباس مشتري محافظـت شـود از کـاور اسـتفاده کنیـد     .ماسک زده و دستکش بپوشید

فلزي بریزید و با بـرس رنـگ   را درون ظرف غیربسته به جنس مو % 12یا % 9مقداري اکسیدان کرم 
بـا دسـتمال کاغـذي یـا     کـرده دقیقه مکث 10بعد از اتمام کار.ي موها بزنیدمو اکسیدان را به ریشه

و رنگ انتخابی را با اکسیدان ترکیب نمـوده و روي موهـا   نمایید اکسیدان را از روي موها پاك ،پنبه
.کیب کنیدتر% 6بهتر است رنگ را با اکسیدان .پس از مکث الزم موها را آبکشی نمایید.بزنید

مردانساژ شامپو
.تارهاي سفید از ریشه تا ساقه ادامه دارد،هنگامی که مو داراي تارهاي سفید است و قبالً رنگ نشده



هاي مصنوعی رنگ هاي روي مو و نفوذ پیگمنتبراي تحریک کردن تارهاي سفید و باز شدن دریچه
.کنیدآمیزي استفاده از عمل مردانساژ شامپو قبل از رنگ

:ي عملنحوه
موها را شانه زده و براي محافظـت لبـاس مشـتري از کـاور     .نماییدماسک زده و از دستکش استفاده 

را با یـک پیمانـه پـودر دکلـره و     2ي اکسیدان کرم شمارهسیسی100تا سیسی50.استفاده کنید
ماسـاژ  .هاي مو بزنیدفلزي مخلوط کرده و به تمام قسمتشامپو با هم در یک ظرف غیرسی سی20

سـپس  ،دقیقـه مکـث کـرده   10.هاي مو آغشته شودي قسمتداده تا مواد به طور یکنواخت به همه
را بـا اکسـیدان   ).بهتر است از سري اصلی باشد(رنگ مورد نظر.موها را آبکشی نموده و خشک کنید

.ترکیب کرده و عمل رنگ آمیزي مو را انجام دهید% 6یا 1شماره ي
:ي مطلوبی داشته باشد نکات زیر را مد نظر بگیریدبراي این که رنگ تارهاي سفید نتیجه

.تر درست کنیدمخلوط رنگ مو با اکسیدان را غلیظ-
.حجمی ترکیب نمایید20حجمی یا 10رنگ مو را با اکسیدان -
.تر باشدتارهاي سفید بیشزمان مکث روي-
.تارهاي سفید را کامالً با رنگ بپوشانید-
.از قانون سفیدي استفاده کنید-

قانون رنگ آمیزي موي سفید
:سفیدي دارند% 20ها براي موهایی که بیش ازقانون رنگ

:سفیدي٪25قانون -
)1

3(رنگ اصلی همپایه رنگ مصرفی با )4
رنگ فانتزي ) 4

:سفیدي٪50قانون -
)2

2(رنگ اصلی همپایه رنگ مصرفی با  ) 4
رنگ فانتزي ) 4

:سفیدي٪75قانون -
)3

1(صرفی با رنگ اصلی همپایه رنگ م) 4
رنگ فانتزي) 4

:سفیدي٪100قانون -
اسـتفاده  با واریاسیون مورد نظر هاي اصلی بهتر است ابتدا دانه مصنوعی به موها داده و از سري رنگ

.شود
اسـتفاده )پورسـانتاژ (هـا از قـانون سـفیدي  ،به باال تارهـاي سـفید داشـته باشـد    % 20که ازموهایی

.شودمی



هدف از روشن کرن مو چیست ؟
اکثـر درکـه کننـده روشـن جدیـد محصـوالت از،شـود روشن،درجه3ازبیشموها،بخواهیداگر

روشـن درجـه 5و در بعضی مواقـع 4تاراموهاکه،نماییداستفادهداردوجودرنگیهايکاتولوگ
ازبایـد آمیـزي رنـگ ازقبـل ،کنیـد روشنراموهادرجه4ازتربیش،باشیدخواستهاگرونمایدمی

.نموداستفادهمناسبکنندهاکسیدهايفرآورده
مشتريپوستوموتست

.شودانجامقبلساعت24تا12دکلرهبهنسبتحساسیتتستبایدکردندکلرهازقبل-
دکلـره از،باشـد التهـاب وجـوش ،خراشیدگیدچارچهنچنا.کنیدبررسیرامشتريسرپوست-

.شودخودداريکردن
کارشروعازقبلمشتريسازيآماده

.کنیدمحافظتلونیینابندپیشورنگروپوشيوسیلهبهرامشتريلباس-
کـه  ایـن واستشدهانجامهایشمورويکارهاییچهوموهاجنسمورددرمشتريباايمشاوره-

.باشیدداشته؟چیستمشترينظرموردرنگ
مصرفیموادوابزار
،ماسک،ي شخصیحوله،پوستمحافظکرم،پالستیکیکلیپس،اپلیکاتور،رنگبرس،رنگيکاسه

کنندهتثبیتشامپوي،مورنگ،دکلرهپودرهايانواع،مختلفهايدرجهبااکسیدانانواع،دستکش
پنبهودرشتدندانهيشانه،باریکدميشانه،رنگمخصوصروپوش،بندپیش،دکلرهومورنگ

رنگ کننده به صورت کرم و پودرانواع مواد بی
.و روغنی موجود استرنگ کننده پودري انواع بی

.متوسط و قوي در بازار موجود است،نوع ضعیف3ي روشن کنندگی در دکلره از نظر درجه
.اسـت 1اکسـیدان مـورد نیـاز شـماره    کنـد و  روشن مـی ،درجه4الی 3موها را :ي ضعیفدکلره-
)ي روغنیرنگ کنندهبی(

.اسـت 2یـا  1اکسیدان مورد نیاز شـماره کند و روشن می،درجه6الی5موها را :ي متوسطدکلره-
)ي کرمیرنگ کنندهبی(



.باشـد مـی 3یـا  2مـورد نیـاز  و اکسـیدان .روشن نمایـد ،درجه10تواند موها را می:ي قويدکلره-
)رنگ کننده پودريبی(

رنگ نمودن کامل یا قسمتی از موي طبیعیبی
رنـگ بـی دسـت یـک سـاقه تـا ریشهازوشدهدکلرهراحتیبه) طبیعیموهاي(نشدهرنگموهاي

.شوندمیخارجموازترسریعطبیعیيهاپیگمنتزیرا.شودمی
.کنیدتقسیمقسمت4بهوکردهشانهموها را-
.بزنیدهاگوشوسرخطاطرافدررامحافظکرم-
دستکشازآمیزيرنگرنگ کردن و بیمراحليدرکلیههادستازمحافظتبرايوبزنیدماسک-

.کنیداستفاده
ریشـه بـه مانـده مترسانتی2سرقسمتترینتیرهیاسرپشتازکردهآمادهراکنندهروشنمواد-

.بزنید

)1تصویر()2تصویر (

.باشـد مـی 3یـا  2مـورد نیـاز  و اکسـیدان .روشن نمایـد ،درجه10تواند موها را می:ي قويدکلره-
)رنگ کننده پودريبی(

رنگ نمودن کامل یا قسمتی از موي طبیعیبی
رنـگ بـی دسـت یـک سـاقه تـا ریشهازوشدهدکلرهراحتیبه) طبیعیموهاي(نشدهرنگموهاي

.شوندمیخارجموازترسریعطبیعیيهاپیگمنتزیرا.شودمی
.کنیدتقسیمقسمت4بهوکردهشانهموها را-
.بزنیدهاگوشوسرخطاطرافدررامحافظکرم-
دستکشازآمیزيرنگرنگ کردن و بیمراحليدرکلیههادستازمحافظتبرايوبزنیدماسک-

.کنیداستفاده
ریشـه بـه مانـده مترسانتی2سرقسمتترینتیرهیاسرپشتازکردهآمادهراکنندهروشنمواد-

.بزنید

)1تصویر()2تصویر (

.باشـد مـی 3یـا  2مـورد نیـاز  و اکسـیدان .روشن نمایـد ،درجه10تواند موها را می:ي قويدکلره-
)رنگ کننده پودريبی(

رنگ نمودن کامل یا قسمتی از موي طبیعیبی
رنـگ بـی دسـت یـک سـاقه تـا ریشهازوشدهدکلرهراحتیبه) طبیعیموهاي(نشدهرنگموهاي

.شوندمیخارجموازترسریعطبیعیيهاپیگمنتزیرا.شودمی
.کنیدتقسیمقسمت4بهوکردهشانهموها را-
.بزنیدهاگوشوسرخطاطرافدررامحافظکرم-
دستکشازآمیزيرنگرنگ کردن و بیمراحليدرکلیههادستازمحافظتبرايوبزنیدماسک-

.کنیداستفاده
ریشـه بـه مانـده مترسانتی2سرقسمتترینتیرهیاسرپشتازکردهآمادهراکنندهروشنمواد-

.بزنید

)1تصویر()2تصویر (



بـه 1يشـماره اکسـیدان بـا کـرده درسـت تـازه مـواد ،شـد روشندرجه4تا3موهاکهاینازبعد
.بزنیدهاریشه

)4تصویر()3تصویر(
بـه            وگرفتـه رامـو يالیـه یـک کـه طریـق بـدین .کنیـد آزمـایش کـار پایانازبعددقیقهچند-

روشـن  کـافی ياندازهبهکهصورتیدر،کنیدپاكرادکلرهموادمرطوبيپنبهقطعهیکيوسیله
.برسددلخواهيپایهبهموتا،کنیدآغشتهموبهراموادمجدداً،باشدنشده

دقیقـه 55تا25ازتوانمینظرموردموييپایهکنندگیروشندرجاتبهتوجهبا،مکثمدت-
یکدیگرازرامومختلفهايقسمت،رنگبرسیاشانهانتهاييوسیلهبهمکثمدتطولدر.باشد

.بزنیدموادمجدداً،داشتدکلرهموادبهاحتیاجموهاازقسمتیاگروبازکرده
هـایی قسـمت برايدکلرهموادازتوانمیاحتیاجصورتدرونکردهاستفادهشانهازوجههیچبه-
.کنیداستفادهاستترتیرهکه
موهـا را بـا آب   ،ي دلخواه رسید و ریشه و ساقه یکدست شدوقتی موها به پایه،مکث کافیپس از-

بعـد از دکلـره پوسـت سـر     .نماییـد شـامپو ،آن خنثی اسـت پ هاش و با شامپویی که ولرم بشویید 
بـا حولـه نـرم    .نشوددماي آب در حد مطلوب بوده تا پوست سر اذیت مراقب باشید .شودحساس می

.آب اضافی موها را گرفته و براي رنگ کردن آماده کنید
بـه  تیـره موهـاي .شـود مـی روشـن ترسریعدانهرنگازتريکممقدارداشتنخاطربهبلوندموهاي
غلظت مالنینتانموداستفادهيباالتراکسیدانحجمازوترطوالنیزمانبایدوشدهروشنسختی
راکـرم میـزان اکسـیدان  دلخواهنتایجآوردندسته ببرايشودمیپیشنهاد.دهدکاهشراطبیعی

.شودکنترلمقاومت بایدنظرازموالبته.کنیدطوالنیرامکثزمانوتربیشراپودرمقداروکم



.استترآسانموهاکردنرنگوشدهرنگبیکامالً،باشدطبیعیاگرموهاکردندکلرهدر

)5تصویر()6تصویر (

)7تصویر(
.قسمت تقسیم کنید4موها را به براي رنگ کردن -
.را از ریشه تا ساقه به طور یکنواخت رنگ کنیداز پشت سر الیه هاي نازك مو-
براي رنـگ کـردن   دقیقه 30الی20حدود .باشدمدت زمان مکث طبق دستور کارخانه سازنده می-

ترکیبی کـه فقـط   دقیقه براي رنگ کردن 40الی 30شده و ترکیبواریاسیونکه رنگ مو بادائمی
.باشدمیمناسب رنگ دائمی و اکسیدان است 

.مخلوط شود% 6با اکسیدان ،رنگ بعد از دکلره باید-
.موها را با شامپو اسیدي شسته و خشک نمایید-



تـر  موها خـوب رنـگ نگرفتـه و بـیش    ،اگر حجم اکسیدان کرم مصرفی بعد از دکلره باال باشد:توجه
ایـن موهـا   ماندگاري رنگ روي رنگ شده متخلخل هستند و نفوذ و زیرا موهاي بی،بینندآسیب می

.خیلی کم است

رنگساژهاي دکلره مو و انواعپایه
رنگ مناسبمناسباکسیدان پایه دکلرهدکلره

دکلره 
ضعیف

سیاه-قرمز -1
ــارنجی -2 اي قهــوه-قرمــز ن

خیلی تیره
ــز -3 ــارنجی قرم اي قهــوه-ن

تیره
ايقهوه-نارنجی 4

اگر مـو نـرم و نـازك باشـد از     
و اگــر مــو زبــر و % 6اکســیدان

%9خشن باشد از اکسیدان 
.شوداستفاده می

قرمز نارنجی یا نارنجی قرمز
مسی،بلوطی،ايقهوه
صدفی،ايقهوه

)اي روشنمشکی تا قهوه( 

دکلره 
متوسط

ــارنجی زرد -5 ــوه–نـ اي قهـ
متوسط

ــارنجی -6 ــوه–زرد نـ اي قهـ
روشن

بلوند تیره         -زرد -7

موها نرم و نازك باشـد  از  اگر 
و اگـر موهـا زبـر و    1اکسیدان 

ــیدان    ــد از اکس ــن باش 2خش
.استفاده می شود

،بلونـد تیـره  ،اي روشنقهوه،آکاژو
شکالتی ،بلوند مروارید،خاکستري

ــکافه ــوه(اي نس ــا      قه ــن ت اي روش
)بلوند

دکلره 
قوي

بلوند روشن-زرد روشن -8
زرد خیلی روشن-9

پالتینه-10

اگر موها نرم و نـازك باشـد از   
و اگر زبـر و خشـن   2اکسیدان

اســتفاده     3باشــد از اکســیدان 
.می شود

،بلوند طالیـی ،بلوند روشن،طالیی
،بلونــد زیتــونی،بلونــد خاکســتري

ــد دودي ــره(بلونـ ــد ،)اينقـ بلونـ
بلونـد  (کنفـی ،اسـتخوانی ،صدفی

)هاي پالتینهروشن تا رنگ



مراحل دکلره 
:باشدمرحله می3دکلره شامل

آهنمتوسطدکلره ،ي دوممرحلهودهدمیدستازراخودآهنموضعیفدکلره ،اوليمرحلهدر 
.دهدمیدستازراخودپیگمنتوگوگرد،آهندکلره قوي ،سوميمرحلهوراگوگردو

دکلرهازبعدمصرفموردهايرنگانواع
.انتخاب نماییدهمپایهرا دکلره و رنگ،دکلرهرويرنگبراي نتیجه بهتر 

،فندقی،آکاژو،مسی،بلوطی،ايقهوه:مثلهاییرنگاز،داردقرمزتونموهاضعیفيدکلرهبراي-
.کنیداستفادهصدفیمتوسطياقهوه

متوسـط         هـاي رنـگ :مثـل هـایی رنـگ ازبایـد ،داردنـارنجی تـون موهـا متوسـط يدکلرهبراي-
.یدنمایاستفاده...وطالییتیرهبلوند،شکالتی،مرواریديبلوند،تیرهبلوند،روشنايقهوه،آکاژو

يانقـره ،زیتـونی ،خاکسـتري ،طالیـی ،روشـن بلونـد هـاي رنـگ ازتـر بـیش قـوي يدکلرهبراي-
.شودمیاستفاده)دودي(

مراقبت کننده بعد از دکلرهاستفاده از مواد 
:هاسرم
جـال          ودرخشـندگی باعـث ودارنـد سـیلیکون زیـرا کنـد مـی مرتـب وبـراق ونـرم راموهاهاسرم
.بردمیبینازموقتطوربهراموهايخورهمووشده

دسـت کـف رامـو سـرم  قطـره چندونمودهخشکحولهباراهاموشستشوازپس:طرز استفاده
از توانمینیز مجعدموهايبراي.کنیدسشوارراموهاسپس.دهیدماساژوهمالیدموهابهوبریزید
.استفاده کنیدموسرم 



.خشک شودحالتهمانبهبگذاریدوکنیدشانهدرشتدندانهشانهباوموها را سرم زده

بعد از دکلره و ویتامینهساژگرن
پشتازوانتخابرادکلرهيپایههمانتخابیرنگ.کنیدتقسیمقسمت4بهرارنگ شدهي بیموها
سـرعت کـه داشـت توجهباید.شودبرداشتهظریفموهايالیه.بزنیدرنگهمباساقهوریشهسر

عمـل  سـرعت اگـر وکنـد مـی عملسریعشدهدکلرهموهايرويرنگزیرا،استمهمخیلیعمل
.یدبشویراموهاالزممکثازبعد.شودنمیدستیکموها،نباشد

و انواع آنساژرنمفهوم
هـاي خاصـی بـه موهـا داده     ي آن تون رنگی یـا رفلـه  عملی که به وسیله،رنگ کردن موهابعد از بی

.گویندمیساژرنراشود می
.شودانجام میدائم،موقتنیمه،طریق موقت3بهرنساژ

)ايیک هفته(:موقترنساژ
باشد که روي موهاي هاي رنگی میشامپوهاي رنگی و ژل،هاموس،هاهاي موقت شامل اسپريرنساژ

.نیاز بـه آبکشـی نـدارد   موها را براشینگ کنید و ، توانیددار مصرف شده و بعد از مصرف میتمیز و نم
.نیون نیز قابل استفاده هستندیچنین بعضی از این مواد بعد از براشینگ و شهم

:ي عملنحوه
مواد را روي سر زده و موها را شانه کنید تـا بـه طـور    .موها را شامپو کنید و آب اضافی آن را بگیرید

اگـر خواسـتید بعـد از    .یـا سشـوار کنیـد   23پلینسپس موها را میزا.یکنواخت روي موها پخش شود
توانید از محصوالتی که به ایـن  نیون مییبعد از اتمام ش،موقت استفاده کنیدرنگساژنیون از موادیش

.استفاده نمایید،منظور طراحی شده است
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)دائمنیمه(:ايهفتهموقت سهنیمهرنساژ
.ي تون آن تون هستندهاي آمادهرنگ،ايهاي ژلهرنگ،هاهاي نیمه موقت شامل واریاسیونرنساژ
:ي عملنحوه

.گیـرد انجـام مـی  )واریاسـیون (هـاي موقـت خـالص کمکـی    هاي نیمه موقت بـا رنـگ  ساژرنیکی از
مـدت مکـث   .بمالید،ترکیب کرده و روي موهاي مش شده نم دار% 6یا % 3واریاسیون را با اکسیدان 

رنگسـاژ مقدار مصرف واریاسیون براي.سپس موها را شسته و اسیدي کنید.دقیقه می باشد5الی 1
بـا رنـگ   )متـر سانتی2الی 1(اما واریاسیون آبی و سبز به مقدار خیلی کم.متر استسانتی7الی 3

.شوندمورد نظر ترکیب می
:هاي دائمرنساژ

.کنیدمی موجود در بازار استفاده هاي دائدائم از رنگساژرنبراي
:ي عملنحوه

50تیوپ رنگ انتخابی را بـا .موها را شسته و آب اضافی آن را بگیرید،رنگ کردن موهابعد از بی
روي ،آب ترکیـب کنیـد  سـی سـی 25و % 6اکسیدان کرم سیسی25یا % 3اکسیدان کرم سیسی

سـپس موهـا را   .دقیقـه مکـث کنیـد   15الـی  5.و ماسـاژ دهیـد  دار مـش شـده بمالیـد   موهاي نـم 
.آبکشی کرده و اسیدي نمایید

غلظت رنـگ مـو و نـوع رنـگ مـو      ،رنگ انتخابی،ي دکلرههاي مش به پایهساژرنمدت مکث:توجه
.بستگی دارد

١
٤



:)واریاسیون(با رنگ دائم ترکیب با رنگ کمکیرنساژ
1،با توجه به رنگ مو

1یا4
سـانتی متـر واریاسـیون هماهنـگ بـا      3الی 1رنگ انتخابی مشتري را با 5

دسـت آمـده را بعـد از   ه مخلوط کنید و ترکیـب بـ  % 3رنگ انتخابی ترکیب کرده و با اکسیدان کرم 
دقیقه تا نمایان شدن رنـگ  15الی 5مدت .روي موهاي مش شده نم دار بزنید،رنگ کردن موهابی

.سپس موها را آبکشی کرده و اسیدي نمایید،دلخواه مکث کنید

ساژرنرنگ و اکسیدان مناسب
1ًمعموالساژرني رنگ دراندازه

1یا 3
.استتیوپ 4

.شوندبه مقدار مساوي ترکیب میمشخصهایی که مقدار در رنگ
:انتخاب اکسیدان کرم

اگـر  .شـود حجمـی اسـتفاده مـی   10یـا % 3یـا  % 5شده  از اکسیدان دکلرهکردن موهاي ساژرنبراي
امـا بـراي   .استفاده نمایید)%6یا 1شماره(حجمی20از اکسیدان ،حجمی نداشتید10اکسیدان کرم

.ضعیف کردن این اکسیدان به همان اندازه با آب ترکیب نمایید
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ساژرنفرمول انواع
.و رنگ دلخواه مشتري داردها کردن موها بستگی به پایهرنساژ

فرمولپایه دکلرهنام مش
% 3اکسیدان + متري واریاسیون سبزسانتی2+ تیوپ رنگ زیتونی 9الی 7مش زیتونی  

+ سانتی متـر واریاسـیون آبـی    2+ تیوپ رنگ خیلی خیلی روشن دودي 10الی 9مش خاکستري
%3اکسیدان 

+ اي متـر واریاسـیون نقـره   سـانتی 2+  تیوپ رنگ خیلی روشـن دودي  10اينقرهمش  
% 3اکسیدان 

اي متر واریاسیون نقرهسانتی5/0+ تیوپ رنگ بلوند پالتینه خیلی روشن 9کاهیمش کرم 
%3اکسیدان + 

+ رنـگ بلونـد خیلـی روشـن    + يمرواریـد تیوپ رنگ خیلی روشـن  9دوديمش کرم 
%3اکسیدان 

50+ متـر واریاسـیون بـنفش    سانتی2+ رنگ بلوند خیلی روشن دودي10یخی
%3اکسیدان سی سی

%3اکسیدان سی سی50+ متر واریاسیون دودي سانتی2+ 000تیوپ 10ايیخی نقره

+ متري واریاسیون قرمز سانتی3+ تیوپ رنگ بلوند خیلی روشن پالتینه 10تا9مش صورتی
% 3اکسیدان 

% 3اکسیدان + تیوپ رنگ بلوند خیلی روشن صدفی 10تا9مش کرم صدفی

% 3اکسـیدان  + سانتی متر واریاسیون 2+ تیوپ رنگ بلوند طالیی روشن 9تا 7مش طالیی
زرد 

:مش
را مـش         )هاي ریـز یـا درشـت   تکه(ي اشخاصهایی از مو بنا به سلیقهروشن کردن قسمت یا قسمت

شـخص را از سـنش  ،پایـه باشـد  7تـا  5تـر از  ي مو اگر بـیش اختالف مش با رنگ زمینه.گویندمی
.دهدنشان میتر مسن
.شودم گذاشته میصورت موقت و دائ2ر کلی مش به به طو

پلی شـده  ناین مش روي موهاي میزا.ها انجام دهیدها و ریملماژیک،هامش موقت را با انواع اسپري
.تري داردي بیشجلوه



سوزنی و ،مش با کاله به صورت گردي.مش بالیاژ استو فویلمش با،مش با کاله:م شاملمش دائ
گذاشـته با شـانه و بـرس   24و مش بالیاژاي شعلهاي وتکهنیز به صورت ايتکهمش .باشدمیمدادي 

.شودمی
سرمشتريپوستکردنتست

سـر پوسـت .دنیـ کتستراموهاوسرپوستباید،سرموهايرويشیمیاییعملهرانجامازقبل
،باشدنداشتهواگیردارهايبیماريیاجوش،زخم،خراشیدگیکهشودبررسیدقتبابایدمشتري

نظـر ازراموهـا سـپس .کنـد مـی ایجـاد مشـکل مشتريبرايوشدهتشدید،شیمیاییعملبازیرا
.کردآزمایشبایدحالتوکشش،پذیرينفوذ

کارشروعازقبلمشتريسازيآمادهومشاوره
،شـود مـی باعـث موهـایش بررسـی واوخواستهازآگاهی.کنیدمشاورهمشتريباکارشروعازقبل

بایـد رامشاوره،طور که بارها گفته شدهمان.شودگرفته،کردنمشمدلمورددردرستیتصمیم
.دادانجاماستطبیعینوردارايکهاتاقیدر

کارشروعازقبلمشتريسازيآماده
:کردتوجهبایدنکتهچندبهمشتريکردنآمادهبراي

)شدهرنگیااستطبیعی(.کنیدبررسیرااوموهايوبپرسیدرامشترينظرابتدا-
.دهیدقراربررسیمورد،حالتوکشش،پذیرينفوذنظرازرامشتريموهايوسرپوست-
.بپوشانیدمشتريبهمناسبروپوشی-
.کنیدبازکارازقبلراکالههايسوراخباید،خواستکالهیمش،مشترياگر-
.شودسرگذاشتهرويترراحتتازدهتالکپودرکمیکالهسطحبه-
بتوانیدراحتیبهتابزنیدسرممقداريراموهاونمودهبازراموهايگره،کنیدشانهراموهاابتدا-
.آوریددرکالهسوراخاز
.کنیدشروعسرجلوياز-
پـیچ یکبامستقیمراموهاولی،نرسدپوستبهآسیبیتاکردهکالهداخلمایلطوربهراقالب-
.آوریددر
.بزنیدموهارويرادکلرهمواد-

انجام مش سایه روشن با کاله مش با توجه به حجم مو
:کالهازابزاريوسیلهبهموآوردنبیرون

بـه طـرف تـاج سـر     ،موها را رو به بـاال .مش با کاله تکنیکی بوده و باید با ظرافت خاصی انجام گیرد
سـپس  ،اول موها را سشوار کرده،فر و مجعد است،مش کنید،خواهیداگر موهایی که می.شانه کنید
سـپس  .موها را چند قطـره سـرم بزنیـد   .آیدتر و بهتر از کاله بیرون ها دقیقآورید تا اندازهاز کاله در
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سطح داخلـی آن بـه پـودر تالـک آغشـته اسـت را روي سـر        مش که کاور روي موها پوشانده و کاله
عالمـت جلـوي کـاله بایـد وسـط دو ابـرو      .بگذارید تا به راحتی روي کاور بلغزد و کاور را پاره نکنـد 

ردیف اول چون روي پیشانی کـم  .آوریدبا راهنمایی جلوي سر قسمت اول را از سوراخ کاله در.باشد
ردیف بعـد را بسـته بـه سـلیقه مشـتري حالـت       .شودون آورده میتر بیرپشت است موها معموالً کم

بسـتگی بـه   ،آوریـد ي هـر قسـمتی کـه بیـرون مـی     انـدازه .توان بیـرون آورد زاکی یا ردیفی میزیک
هـاي  سوراخبراي مش گردي از تمام.سوزنی یا مدادي باشد،ي مشتري دارد که مش گرديخواسته

1تـر از  بـیش ،موهاي بیرون کشـیده نبایـد  کاله موها را بیرون بکشید و مقدار 
ولـی در مـش   .باشـد 3

زمـان  .هـاي کـاله بیـرون بکشـید    موها را از سوراخ% 50فشرده و ،هاي نازكدسته،توانسوزنی می
زیرا موها از کـاله نیمـه بیـرون آورده    ،قالب را به صورت کج وارد کاله نکنید،آوردن موها  از کالهدر
چنین دقت کنید موها فقـط از روي سـر   هم.ریشه و نزدیک پوست سر نخواهد بودشود و مش ازمی

بـه طـوري کـه بـاالي سـر پـر از مـش و مـش         ،آیـد نظم در میزیرا مش نامرتب و بی،کشیده نشود
زمان بیرون کشیدن مو از کاله مراقب باشـید کـاله   .آیدشود و مش ناقص به نظر میسر کم میپشت

هـاي مـو را بـا مالیمـت میـان انگشـتان       دسته،بعد از اتمام بیرون کشیدن موها.روي سر ثابت باشد
ریـز  سپس با استفاده از شانه دندانـه .موها از کاله بیرون آمده باشد،گرفته و بکشید تا مطمئن شوید

بند مشتري را بپوشانید پیش.هم پیچیده نشوندها باز شده و موها دري گرهموها را شانه کنید تا همه
.ي دلخواه برسـد سپس مکث کرده تا به پایه.و مواد دکلره را آماده کرده و از پشت سر به موها بزنید

کـاله را بیـروي آورده و موهـا را خشـک     .دلخواه مشتري را بزنیـد رنگساژموها را شسته و روي کاله
،مـو يساقهتاریشهازدکلرهيپایهبودنیکنواختکردنمشدرموفقیتعاملثرترینمؤ.نمایید

.استساژرنازقبل
:نکات مهم

سـپس موهـا را   ،اول موها را رنگ زده و تارهاي سـفید را بپوشـاند  ،اگر موها داراي تار سفید باشد-
.مش کنید

رنگ روي موي مش شده بایـد روشـن باشـد و حجـم     ،اگر خواستید بعد از مش موها را رنگ کنید-
.کرم نیز ضعیف انتخاب شوداکسیدان

.مو بستگی دارديمدت مکث به روشن و تیره بودن رنگ زمینه-
.گویندالیت میبه آن هاي،روي کل سر انجام شودساژرن،اگر بعد از مش کردن-



انجام تکنیک لوالیت با کاله و فویل
:لوالیتمش
مـوي چـون البتـه ،روشـن موهايازقسمتیکردنتیرهیعنی،استالیتهايمخالفمشنوعاین

شـده سـفید موهـا کـه داردبـرد کارمواقعیدررنگاین،استتیرهرنگبهتربیشایرانیهايخانم
اسـتفاده مـش مخصـوص کـاله ازکـار ایـن بـراي .کنیـد کـم هـا سـفیدي درصدازبخواهیدوباشد
یـا آببـا همـراه 1کـرم اکسـیدان بـا و2یـا 1شـماره تیرهرنگباراکالهرويموهايتکه،کنید

.کنیدرنگحجم10اکسیژنهآب

سـفیدي میزان،کردیدتیرهکهموهایینسبتبه،کالهبرداشتنوگرفتنرنگازپسترتیببدین
.شدخواهدترکمنیز

مخصوصاًمشاین.کنیداستفادهمصنوعیدانهازاستبهتر،باشدداشتهدواممشاینکهاینبراي
دیـده تـري کـم درصـد بـا سـفید تارهـاي وکردهجلوهطبیعیزیرا،داردزیاديکاربردآقایانبراي
.شودمی



مناسـب ،کننـد روشـن راطبیعـی يریشـه خواهنـد نمیودارندبلوندموهايکهافراديچنینهم
.باشدمی

)روشنروز(الیتدي
شود یا زیر موهـا تیـره و روي موهـا را    ها تیره و ساقه موها روشن میتکنیکی است که طی آن ریشه

.توانید روشن کنیدمی
اي از کنـد نمونـه  متر رشد میکه چند سانتیبعد از این،کنیددکلره میهنگامی که موهاي مشکی را 

.آیدالیت پدید میدي

)خورشید روشن(الیتمش سان
و موهـا را  برسانید7به پایه تکنیکی است که زمینه موها را با رنگ سري قرمز یا طالیی بدون دکلره 

.استخوانی یا بژ بگذارید،مش روشن طالیی،از کاله بیرون آورده یا با فویل
هایی را به دلخواه به مواد دکلره قوي قسمت،نرسد7اگر زمینه موها تیره باشد و بدون دکلره به پایه 

.برسـانید 7تـر بـه پایـه    آغشته کرده و داخل فویل قرار دهید و بقیه موها را با مـواد دکلـره ضـعیف   



ي موهـا را شسـته و بـا رنـگ روشـن      همه،هاي داخل فویل که روشن شد و به پایه دلخواه رسیدتکه
.کنیدساژرنهمه موها را

25)رقص نور(الیتمش موي

الیه بعـدي  ،به ترتیب یک الیه را دکلره.بندي نماییدالیه الیه تقسیمبراي انجام این تکنیک موها را 
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.نماییدساژرنهاي دکلره شده روشن یا متوسط را به دلخواهموها قسمت
.شودوشن میروي موها سایه ر

26:)نیمه روشن(الیتمش هاف

ها را روشن و بقیه براي انجام این تکنیک نیمی از مو.الیت براي موهاي لخت مناسب استمش هاف
اخـتالف قسـمت روشـن    ).هاي روشن یا کنتراست استفاده نماییدیا نوك موها از رنگ(.را تیره کنید

MOVI - LIGHT25

HAF – LIGHT26



توانید روي موهاي کوتاه و بلند متفـاوت انجـام   میاین تکنیک را.درجه باشد6الی 5با تیره حداقل 
قسـمت پـایین را   .جدا کنیـد 7روي موهاي بلند مدل پر قسمت چتري و تاج سر را به صورت .دهید

.روشن کرده و قسمت باالي سر را تیره کنید

:)مناظر روشن(مش ویوالیت
موها را با کاله یا فویل از بقیه موها جدا کرده و با رنـگ مسـی   هایی از براي انجام این تکنیک قسمت

)5پایـه  (اول با یک دکلره ضعیف موهـا را بـه پایـه متوسـط    ،اگر موها تیره بود.یا شرابی رنگ کنید
.سپس از رنگ شرابی و مسی استفاده نمایید،هرساند



:لوالیتمشدیگرنوع
مشکیراآنازهاییتکهروشنکامالًمويبرعکسیاروشندرجه9رامشکیمويازهاییالیهاگر
مـش راآن،کنیـد تیـره هـم رامـش نوعاینهايریشهاگروگویندمیلوالیتمش،کنیدتیرهیا

.نامندمیسردمشیافریزنتی

:شرابیلوالیتمش
)1شماره (

ابتدا موهـا را الیـه الیـه کوتـاه     ،در صورت بلند بودن موها.این مش براي موهاي کوتاه مناسب است
باالي سـر  .بندي کنیدکشی نموده و تقسیمموها را آب.برسانید9ي ه پایهسپس دکلره کرده و ب.کنید

قسمت پایین سـر  ،کنیدبه حالت دلخواه جدا نیز را به حالت دلخواه جدا کرده و قسمت پایین سر را 
آمیـزي کنیـد و   رنـگ 4/66صورت کوك بردارید و با رنگ تیره بادمجانی شماره را دور تا دور سر به 

.آمیزي نماییدجلوي سر را نیز به صورت کوك برداشته و رنگ.نماییدساژرنباالي سر را به دلخواه
)2شماره (



قسمت باالي سر را جدا نموده و قسـمت پـایین سـر را بـا     .برسانید10موها را دکلره کرده و به پایه 
.کنیدرنساژآمیزي نمایید و قسمت باالي سر را با واریاسیون بنفشرنگ4/66رنگ 

)1تصویر ()2تصویر(

)4تصویر ()3تصویر (
هاي فانتزي جدیدانجام انواع مش

ايمش تکه،ايشعلهمش،اي یا اسپاتوالمش شانه:انواع مش فانتزي
:1شماره ايمش شانه
براي انجام .گویندالیت بدون فویل نیز میاي براي موهاي بلند مناسب است که به آن هايمش شانه
مـواد دکلـره را غلـیظ درسـت کـرده تـا از قـوام الزم        .اي موها را از وسط فـرق بـاز کنیـد   مش شانه

بـار بـه طـور    درشـت فقـط یـک   با کمک شانه دندانه.خوردار باشد و روي مو یکنواخت مالیده شودبر
هاي شانه تا دندانهکننده را به طور یکنواخت میانرنگدقت کنید مواد بی.عمودي روي موها بکشید

ایـن  این کار را براي کل سر انجام دهید و به هیچ عنوان از کاله یا پوشش دیگـر بـراي  .آخر پر کنید



تر است و نیازي بـه اي براي افرادي که موهاي روشن دارند مناسبمش شانه.نوع مش استفاده نکنید
.ز نظر مقاومت چک کنیددقیقه مکث نموده و موها را ا30الی10مدت.کردن نیستساژرن

کننـده را پـس از مکـث الزم    رنـگ مواد بی.شوندروشن میزمان سایهاي موها به طور همبا مش شانه
روي موها بزنید و سـپس موهـا را آبکشـی کـرده و خشـک      پ هاش کننده شسته و شامپوي متعادل

.نمایید
:2اي شماره مش شانه

مناسب است موها را شـانه کـرده و حالـت و    ،دارند6موهاي روشن تا پایه این مش براي افرادي که 
بـه حالـت صـاف و    ،رنگ کردن پـر کـرده  اولین و دومین دندانه شانه را از مواد بی.آویزان قرار دهید

قسـمت بعـدي را کمـی فاصـله داده و دوبـاره      .ریشه تا نوك موها بکشـید متر به یک سانتیعمود از 
.را از مواد پر کرده و الیه بعدي را به مواد آغشته کنیدهاي شانه دندانه

این مش فقط براي .توانید روي موها را به این ترتیب مش کنیدتان خواست میهر تعداد که مشتري
.شودهاي روي موها انجام میقسمت



چنـین  هـم ،و کاله پالستیکی استفاده نکنیـد که مواد دکلره روي سر پخش نشود از سشوار براي این
.سریع با پنبه پاك نمایید،موها و پوست سر به مواد آغشته شداگر ریشه

بـدون راآنبتـوان تـا ،باشـد برخـوردار الزمقـوام ازشـده مـاده آمخلـوط موادکهباشیدمراقب-
.بمالیدمورويیکنواختطوربهمشکلیگونههیچ

به،خواهیدمیکهياجلوهتا،کنیدپرکنندهرنگبیموادازشانهآخرتاراهادندانهمیانيفاصله-
.ببخشیدموها

موهـا رويرازمینـه يکنندهرنگبیمواد.کنیدروشنسایهزمانهمراموهاتوانمیصورتاینبه
.کنیدکننده استفادهمتعادلشامپويوشستههمبازمانهم،الزممکثمدتبعد ازوزده

فویلبدونالیتهاي(کوتاهموهايبرايايشانهمش
.بزنیدشانهراموسطحرويدرشتدندانهيشانهیکبادادنپوشازپسودهیدپوشراموها

بـا یـا ،بمالیـد شـانه داخلموهايرويرامواد،برسباوگرفتهدستدرمعکوسصورتبهراشانه
.نشوداستفادهسشوارازوباشدغلیظکامالًبایدمواد،بزنیدموهانوكبهرامواد،موقلم

.نشودزدهموهايریشهبهدکلرهموادونمودهانتخابرا6شمارهموييپایهبهتر است 



راموهـا نـوك ،روشـن موهايرويبرعکسو،استمناسبالیهالیهوکوتاهموهايبرايپوشمش
.کنیدتیرهتوانمی

.نماییدساژرندلخواهرنگباوشامپوکردهراموهاالزممکثازپس



:یخیمشیابرفیمش
اينقـره وروشنالعادهفوقساژرنورسانیده10و9بهرادکلرهيپایهبایدمشنوعاینبراي انجام

.نماییداستفاده

:بارانیمش
راقسـمت یکوپیچیدهفویلدرکاغذهايمیاندریکیموهاي این قسمت را .تاج سر را جدا کنید

فقـط ورسانده9يپایهبهو.قرار داده و دکلره کنیدفویلداخلدیگر راهايقسمتوبگذاریدآزاد
)47و 46ویراتص()تیرهموزمینه(.کنیدساژرنبه دلخواه رامشهايقسمت



:ببريلوالیتیاببريمش
تیـره راگیردمیقرارفویلداخلکههاییتکه،شودانجام میروشنزمینهرويبارانیمشبرعکس

.شودگرفتهفاصلهباکمیهاتکهوکرده

:ايشعلهمش
بهریشهکهاینبراي،کنیدرنگبیراموهاودادهقرارفویلکاغذداخلراموازهاییسرتکهاطراف

.کنیدساژرن،رسیددلخواهيپایهبهکههنگامینماییداستفادهپنبهاز،نشودآغشتهمواد



:ايستارهمش
اسـتفاده دلخواهژسانرازسپس،کنیددکلرهوکردهجداستارهشکلبهراموهاسريکاسهقسمت
. نمایید

:الیتهايمشانواع
،آوریـد درروشـن درجه4تا3حدودرامشرنگو،باشدمتوسطیاتیرهمواگرالیتهايمشدر
.گویندالیتهايمشراآن



تیرهالیتهاي
یاروشنهايرنگازدکلرهموادجايبهودرآوریدکالهازشدهگفتهيطریقهبهراطبیعیموهاي

رنـگ موهايکاراین.کنیداسیديوشستهراموهاکافیمکثبعداز،بزنیدموهارويانتخابیرنگ
روشـن سـایه یـا الیـت هـاي نیـز  کـار ایـن بـه .داردتفـاوت طبیعـی موهـاي بادرجه4الی3شده
.گویندمی

:روشنالیتهايیک نوع 
.استمناسب6و5هايدرجهباروشنتقریباًموهايزمینهروي

30اکسـیژنه آبورنـگ تـرین روشـن باودآوریدرکالهازشدهگفتهيطریقهبهراطبیعیموهاي
.کنیدروشنراآنحجمی40یا

شستنازپسو،کنیدروشن7و6پایهتادکلرهباراکالهرويموهايباشدخشنوتیرهموهااگر
اسـت بهترکه6یا5شمارهمانند.باشددکلرهازترتیرهدرجه2تا1بایدمصرفیرنگ،دکلرهمواد

.شودانتخابسردهايرنگسرياز



:ايستارهالیتهاي
و بـا  دکلـره نمـوده   جـدا کـرده   تاج سر را به صورت ستاره.این مدل براي موهاي لخت مناسب است

و Cالعمل بندي پایین را با دستورتقسیم.آمیزي کنیدو یا هر رنگ دلخواه دیگر رنگaالعملدستور
.آمیزي نماییدبا رنگ ستاره رنگرنگی متفاوت 

6         %1:155/7a

9       %5/1:166/5c

:رنگیالیتهاي-

نسـبتاً رادکلـره موادوگرفتهراموهاسرجلويازالیهالیه.باشد5يشمارهايقهوهموهايزمینه
را نیـز  سرپشتسپسوهاگوشبغل.بزنیدموادرامترسانتی15تاموهانوكوکنیددرستغلیظ

.به مواد آغشته نمایید



خواسـته اگـر ولی.دانیبرس6يپایهبهموباید،شوداناريدانهیاقرمزموها رنگ،باشیدخواستهاگر
رنـگ ویدیبشـو راموهـا بعـد وهدرسـان 10يپایهبهباشدپالتینهروشنرنگیادوديرنگباشید

رنـگ ،باشـید خواسـته آبـی یـا قرمزرنگاگر.بزنیدشدهدکلرهموهايبهوکردهدرستراانتخابی
)نماییداستفاده،توانیداز مواد دکلره رنگی نیز می(.بزنیدموهابهاکسیدانبدونراايژله

روشندرسایههارنگکاربرد
راموهاابتدا،استبهترکردنالیتهايبراي،باشدطبیعیموهااگر:روشندر سایهکردنرنگبراي
درسـت رانظـر مـورد سـاژ رنونماییـد آبکشیراموها،مورساندنپایهبهازبعدسپس،نمودهمش
.بمالیدموهاکلرويوکرده
سـپس ،دادهپوشـش تیـره یـک باراموهاسفیديابتدااستبهتر،باشدداشتهسفیدموهااگرولی
.کنیداستفادهزمانهمرنگومشازوگذاشتهسررويراکاله

بـراي .شـود مـی آمیـزي رنـگ صرفتريکمزمانوبینیدمیتريکمآسیبموهاروشایندرچون
)نوررقصیاالیتيموو(.نموداستفادهرنگچنداززمانهمتوانمیطبیعیموهاي
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مناسب پایه دکلرهرنساژ
دائمهايرنساژ

:مش کرم
% 3اکسیدان سیسی50+بلوند خیلی روشنرنگ

:کرم استخوانی
%3اکسیدان سیسی50+ اي واریاسیون نقرهمتر سانتی3+ بلوند خیلی روشنرنگ 

:استخوانی
%3اکسیدان سیسی50+اي سانتی متر واریاسیون نقره3+ بلوند پالتینهرنگ

:کاهی
% 3اکسیدان سیسی50+اي واریاسیون نقرهمتریسانت5/0+ بلوند خیلی روشنرنگ
اکسیدان سیسی50+ متر واریاسیون زرد سانتی3+ دودي خیلی روشنبلوند یا بلوند خیلی روشنرنگ

3%
:مش زیتونی

% 3اکسیدان سیسی50+بلوند زیتونی روشنرنگ 
% 3اکسیدان سیسی50+متر واریاسیون سبز سانتی2+ بلوند روشنرنگ 

:مش طالیی
%3اکسیدان سیسی50+واریاسیون زرد متر سانتی2+ بلوند طالیی خیلی روشنرنگ 

:نخودي
%3اکسیدان سیسی50+بلوند روشن رنگ 
:اينقره
%3اکسیدان + اي متر واریاسیون نقرهسانتی3+ اي روشن بلوند نقرهرنگ 
%3اکسیدان + اي متر واریاسیون نقرهسانتی3+ بلوند دودي خیلی روشنرنگ 

:خاکستري
%3اکسیدان سیسی50+ متر واریاسیون دودي سانتی2+ بلوند خاکستري خیلی روشنرنگ 
%3اکسیدان سیسی50+ واریاسیون دودي + 11/9رنگ 

:خاکستري طالیی
آب+ %3اکسیدان سیسی50+ خاکستري طالیی فوالعاده روشنرنگ 

١
٤

١
٤

١
٤



:)پرمنانت(فرسرد
ماننـد (آمـده دسـت بـه شواهدبراساسکهاستمواجوفرموهايداشتن،زیباییهاياز جنبهیکی

دوامزمـان در آن،فرهـا امـا .اسـت بـوده توجهموردقدیمبسیارهايزماناز)قدیمیهايمجسمه
.بودممکنغیرکاريزمانآندر،مودرونیساختاردرتغییرزیرا،نداشتندچندانی

:جهاندرفريتاریخچه
چـوبی کوچـک قطعـات دوربـه راهاآن،خودموهايکردنزیبابرايهاخانمقدیمهايزماندر-

.       کردنـد مـی فـر راخودموهايوسیلهاینبهوزدندمیمرغتخميسفیدهراآنرويوپیچیدندمی
.به این ترتیب فر سرد به وجود آمد

هـاي تکـه جـاي بهترتیببدین.شدمیاستفادهگذاشتن فربرايحرارتاز،زمانگذشتازپس-
بـدین  .پیچیدندمیخودموهايبهوکردندمیگرمآتشرويراکوچکايلولهوآهنقطعاتچوب

.طریق فر گرم رواج پیدا کرد
قطعـات را گـرم         الکتریکـی جریـان يوسـیله بـه هـا آن.تر شـد تکمیلفر گرمزمانیمدتازپس-

هـم بـاز ولـی .نشـود داغزیـاد قطعـات آنکـه ،کردنـد مـی تنظـیم طوريراجریاناین.کردندمی
.بودزیادپوستسوختنخطرامکانوهبودناكخطر

وپیچیدنـد بیگـودي مـی  دوروکردنـد مـی خیسراموها.کردپیدارواجفربیگودياز مدتی پس-
چنـدانی هـم   دوامولـی ،نداشـته ضـرري فـر نوعاین.شودخشکحالتهمانبهموهاگذاشتندمی

.نداشت
راهـا بیگوديموقعآنتااگریعنی؛شدایجادتغییراتیفرنوعایندر1925سالدرآندنبالبه-
گـرم بخـار بـا راآنوپیچیدنـد مـی افقیبطوربعدبهآناز،پیچیدندمیایستادهوعموديطوربه

.کردندمیبازراموهاشدنخشکازپسوکردندمی
توسـط شخصـی بـه نـام     سـرد فروشدتهیهسولفیدمحصوالتبا)وولدرداسردفر(1930سالدر-

سـرد فـر بـه 1940سـال دربه شـکل امـروزي  شیمیاییموادباموهادائمیفر.شدکشف27دارلت
.شدگذارينام

اولین بار در آلمان توسط شرکت شوارتسکف تهیه و بـه  براي 1945شکل جدید فر کردن مو از سال 
توانیـد فـر   هاي به عمل آمـده، امـروزه مـی   به یاري پیشرفت. دار معروف شدبازار آمد و به نام فر موج

.دائمی و دقیقاً دلخواه مشتري را به دست آورید
شـده موسـوم جهتیناازواژهاینبردنکاره اما ب،نیستدقیقیچندانواژهموهادائمیکردنفر
تـري بـیش دوامفرها،شودمیدادهموهاطبیعیساختماندرکهتغییريجهتبهروشایندرکه
.دارند،دارندمینگهموقتیصورتبهراموهاکههاییدهندهفربامقایسهدر

.استدائمیسردفربرايالمللیبینوعمومیاصطالحیپرميکلمه:توجه

٢٧Darelt



هاي قبل و بعد از فر مومراقبت
،فر کردن مو عمل تکنیکی بوده و دانستن تمام جزئیات عواملی کـه در فـر کـردن دخالـت دارنـد     -

.ضروري می باشد
مـدت  ،بیگـودي مناسـب  ،)فـر سـرد  (منانت، نوع لوسیون پر)نوع مو(س مو جن:ر در فرثاز عوامل مؤ

.توان نام بردکشی صحیح را می، آب)مکث کافی(مکث
:انواع بیگودي و ابزار فر

:جهت فر کردننیازلوازم موردوابزار
کـرم  ،مـواد مخصـوص فـر   ،هاي مختلفي ریز و درشت و متوسط و در مدلاندازه3انواع بیگودي در 

،محافظ لباس و بـدن مشـتري  ،بند مخصوصپیش،بار مصرفکاغذ فر، دستکش یک،محافظ پوست
ي مخصـوص و دندانـه   شـانه ،کلیـپس ،ي دم باریکشانه،شامپوي مالیم،اسفنج،ي پالستیکیکاسه

ساعت ،درشت
فرهايبیگوديانواع

-28)رانـگ بـومی (ماژورفربیگودي-)بزرگومتوسط،کوچک(مختلفهاياندازهدرفربیگودي-
ايشاخهدوبیگودي-30ايلولهفربیگودي-عموديوافقیبیگودي-29چپستیکبیگودي

محصوالت فر اسیدي و قلیایی
:کنندهفرمواد

:باشدهاي کوچک و بزرگ موجود میمواد فر در انواع مختلف در اندازه
قلیایی قويپ هاش مواد فر با -
قلیایی کمپ هاش مواد فر با -
اسیديپ هاش مواد فر با -

.انتخاب نوع مواد فر به جنس مو بستگی دارد

٢٨Native Runge
٢٩Chpstyk
٣٠Far tube



.باشد مناسبنددوام میمنفذ محکم و باسالم و بدون،براي موهاي طبیعی،مواد فر قلیایی-
ناسـب         رنگ شده و موهایی که سسـت و ضـعیف هسـتند م   ،داربراي موهاي منفذ،مواد فر اسیدي-

.باشدمی
.بهتر است از فر کردن خودداري نمایید،دیده هستندمنفذ و آسیبموهاي دکلره شده پر:توجه

مراحل فیزیکی و شیمیایی فر
:    شودهنگام فر یا صاف کردن دو عمل کلی روي موها انجام می

موهـا را بـه   ,باید شکست تا بتوانیـد هاي گوگردي موها که مانند زنجیر به هم متصل است را پل-1
.فرم جدید در آورید

.نگردندهاي گوگردي که فرم جدید گرفتند را باید تثبیت کرد که به حالت اولیه برپل-2
:فعل و انفعاالت شیمیایی فر

.کندقلیایی موها را ضخیم میپ هاشمحلول فر-
هـاي روي مـو     شده منجر به بـاز شـدن دریچـه   موها در تماس شیمیایی با مواد فر ضخیم و متورم -

.شودمی
.شودهیدروژن داخل مواد فر وارد ساختمان مو می،هاي مو باز شدهنگامی که دریچه-
.کنـد پـذیري مـی  بندي مو تأثیر گذاشته و مو را آماده حالتهیدروژن داخل مواد فر روي استخوان-

.گیرددارید را میهاي گوگردي شکسته شده  فرمی که دوست پل
تـر از مـدت مشـخص شـده توسـط      اگر بیش،هیدروژن که با مواد فر وارد ساختمان مو شده است-

دقت کنید هیدروژن با شستشـو از سـاختمان   .رساندشرکت سازنده روي مو بماند به موها آسیب می
دن هیدروژن اسـتفاده  جهت خارج ش)ترالیزورنو(ها را شسته و از خنثی کنندهمو.شودمو خارج نمی

.کنید
)فر سرد(لوسیون فر قلیایی

آن بستگی به مقدار آمونیـاك موجـود در لوسـیون دارد کـه     پ هاش قوي بوده و ،لوسیون فر قلیایی
.باشددرجه می5/9الی5/8حدوداً بین 



،گیرنـد لوسیون فر قلیایی سریع عمل کرده و براي موهایی که مقاومت زیـاد دارنـد و دیرتـر فـر مـی     
نیـز تشـکیل   31گلیکولیـت در ترکیب لوسیون فر قلیایی عالوه بر آمونیاك از اسید تیـو .مناسب است

.شده است
)فر گرم(لوسیون فر اسیدي

تر از لوسیون فر قلیایی عمل   بنابراین مالیم.تر از لوسیون فر قلیایی استلوسیون فر اسیدي ضعیف
لوسیون فر اسیدي براي موهایی که به راحتی .درجه است5/7تا 5/4آن اسیدي پ هاش .کندمی

)کوتیکول مو(لوسیون فر اسیدي به آرامی داخل ساختمان مو.گیرند و ضعیفند مناسب استفر می
براي این که مدت زمان اثر لوسیون فر را باال .تري دارد که عمل کندنفوذ کرده و نیاز به زمان بیش

.ستیکی و سشوار استفاده نماییدتوانید از کاله پالببرید می
.شودمیانجاممستقیمروشبهوکهاستگرمتونی فر: توجه

:به روش مستقیم وغیرمستقیم،فر کردن مو
:روش مستقیم

در روش مسـتقیم  ،تان در پیچیدن بیگودي سریع است به روش مستقیم موها را فـر کنیـد  اگر دست
قسمت را به لوسیون فـر آغشـته کنیـد سـپس موهـا را بـه دور       بندي کرده و هر ابتدا موها را تقسیم

.بیگودي مخصوص فر بپیچانید

:روش غیر مستقیم
ي موهـا  اگر دست تان در پیچیدن بیگودي کند است و ممکن است مدت زیادي طول بکشد که همه

.مستقیم استفاده کنیدبهتر است از روش غیر،را بپیچید

٣١Tyvglykvlyt acid



،ها نماییددار کرده و شروع به پیچیدن موها دور بیگوديم ابتدا موها را با آب نمدر روش غیر مستقی
.پس از اتمام پیچیدن موها را به لوسیون مناسب آغشته کرده و اشباع کنید

تا پوست سر به لوسیون ،دور تا دور سر را با پنبه یا دستمال کاغذي بگیرید،بعد از اتمام پیچیدن مو
دقیقـه  مکـث   45اگر هواي سالن سرد بود از کاله پالستیکی استفاده کنید و مدت .فر آغشته نشود

سپس اولین و آخرین بیگودي را باز کرده و فر مو را کنترل کنید اگر موها فر گرفتـه بـود آن   .نمایید
کرده و هنگامی که موها بـه انـدازه ي   دقیقه دیگر مکث15را بشویید ولی اگر موها فر نگرفته باشد 

دستمال کاغذي یا پنبه را نیز از دور سر بردارید و همان ،کاله را از روي سر برداشته،کافی فر گرفت
.ها را آبکشی نمایید تا لوسیون فر کامالٌ از روي موها پاك شودطور که موها پیچیده است آن

فررويموادمکثزمان
.ي سازنده رعایت نماییدرا طبق دستور کارخانهمدت مکث لوسیون فر -
وسـط و آخـرین   ،پس از مکث کافی یک بیگـودي از اول ،هنگامی که پیچیدن موها به اتمام رسید-

مدت مکث کافی است و باید فـر آبکشـی      ،داشته باشد(S)اگر حالت ،قسمتی که پیچیدید باز کنید
.شود

موها حالت ارتجـاعی خـود را از دسـت    ،ص روي موها بماندتر از مدت مکث مشخاگر مواد فر بیش-
.داده و ممکن است وز شوند

دقیقه بیگودي را باز کرده و موها را تست کنید و فـر را  5الی 3براي موهاي رنگ شده و نازك هر -
.کنترل نمایید

کـردن فـر           تـر عمـل   پوشش نایلونی باعـث سـریع  ،مستقیمحرارت غیر،استفاده از لوسیون فر قوي-
.می شود

.تر خواهد بودسرد باشد مدت زمان عمل فر مو بیش،شوداگر سالنی که در آن عمل فر انجام می-
.سعی کنید زمان را دقیق انتخاب نمایید،شودطوالنی شدن زمان باعث آسیب دیدن موها می-



موشستشويمختلفمراحل
حالـت وفرموادازاستفادهازپساوليمرحله.داردشستشويبهنیازمرحله2درموهاسردفردر

.استتثبیتيمرحلهانجامازبعددوميمرحلهوباشدمیموگرفتن
موشستشويينحوه

بـراي  .شـود گرم مناسب است و لوسیون فـر از روي موهـا کـامالً پـاك مـی     آبکشی کامل مو با آب-
چـه آب مصـرفی خیلـی داغ    شـود و چنـان  لوسیون از روي موها پاك نمی،سرد باشدآبکشی اگر آب

.شودحالت میفر موها سست شده و فرها بی،باشد
،موخـوره ،حساسیت پوسـتی ،اگر لوسیون فر خوب آبکشی نشود،لوسیون فر را خوب آبکشی کنید-

.شودي خشک ایجاد میخشکی و شکنندگی و شوره
.مو بعد از فر شامپوي اسیدي استشامپوي مناسب براي شستشوي-
.موها را در صورت امکان ویتامینه کنید،بعد از اتمام کار فر و هر بار شامپو کردن مو-
.کندفر موها را سست می،استفاده از کاندیشنر بعد از شستشوي فر-
،اگر آبکشی مو دقیـق انجـام نشـود   .دقیقه موها را زیر آب گرم قرار دهید5الی 3براي آبکشی مو -

دار شوند وقتی موها خیس یا نم.گیردي خنثی نیز دقیق انجام نمیعملیات فر درست نبوده و مرحله
. شودبوي نامطبوع احساس می

تثبیت و خنثی نمودن مو بعد از مصرف لوسیون فر
:بیگوديخنثی کردن مو به روش مستقیم یا روي هر

ي سـازنده را مطالعـه  لباس مشتري از پیش بنـد اسـتفاده نمـوده و بروشـور کارخانـه     براي محافظت 
2و تثبیـت را در  در روش مستقیم بعد از آبکشی مواد فر و خشک کردن موهـا عمـل خنثـی   .کنید

.دهیدمرحله انجام 



سـیله  طبق دستور کارخانه سازنده با آب ولرم مخلـوط کنیـد و بـه و   1+1خنثی کننده را به نسبت 
.اسفنج از مخلوط به دست آمده کف درست کنید

2
)هابا اسفنج روي تک تک بیگودي. (مخلوط را به موها بزنید3

مانده نوترالیزور را روي موهاي باز شده ها را یکی یکی باز کنید و باقیبیگودي،دقیقه مکث کرده10
سـپس موهـا را   ،دقیقه دیگر مکـث کنیـد  10موها به نوترالیزور آغشته شودي طوري که همه،ریخته

.)بهتر است به مدت مکث کارخانه سازنده نیز دقت کنید. (آبکشی نمایید
:روش اسپلش یا کلی

.بند استفاده کنیدبراي حفاظت لباس مشتري از پیش
مشتري را داخل سرشوي قرار  طبق دستور کارخانه سازنده خنثی کننده را با آب مخلوط کرده و سر 

محلـول خنثـی را   2/1ظرف مخصوص مخلوط آب و نوترالیزور را داخل سر شـوي گذاشـته و   .دهید
ها را باز کـرده و بـاقی   سپس بیگودي.روي فرها ریخته و تمام موها را به خنثی کننده آغشته نمایید

سپس مکث کرده .ین بار انجام دهیداین کار را چند.مانده مواد خنثی را روي موهاي باز شده بریزید
.و بعد از مکث کافی موها را آبکشی نمایید

پیچیدن مو با انواع بیگودي فر
:فرافقی-

بهتـرین انـدازه طـول    . هاي نازك برداشته و بپیچیدبراي انجام فر افقی موها را به صورت افقی و الیه
.کندمتوسط است و فرهاي یکنواخت روي موها ایجاد می



.باشدبیگودي معمولی پالستیکی براي فر افقی مناسب می

:فرعمودي-
بهتر است روي موهاي متوسـط  . براي فر عمودي موها را حالت عمودي الیه الیه جدا کرده و بپیچید

.توانید این فرها را انجام دهیدبا هر نوع بیگودي می. شودحالت فر مارپیچ می. و بلند انجام شود
:فر عمودي با بیگودي معمولی

ایـن .بپیچیدعمودنیزراهابیگوديوگرفتهراايتکه،عمودصورتبهوکردهبنديتقسیمراموها
.شودمیانجاممعمولیبیگوديبافر
:ايدوشاخهبیگوديباعمودي فر -

حالـت وقـرار داده شـاخه دوبیگـودي روي،ریشـه قسـمت ازراموها،باشدمیدلخواهبنديتقسیم
و هر شودریزتر میفر،باشدنزدیکهمبهزیگزاگاینهر چه.بپیچیدشاخهدورويوزیرزیگزاگ

)چپستیک(.تر خواهدچه زیگزاگ از هم فاصله داشته باشد، فرها درشت



بنـدي  موهـا را بـه دلخـواه تقسـیم    .فر سیم تلفنی است،ايمدل دیگر فر عمودي با بیگودي دوشاخه
.ي موها را به همین ترتیب بپیچیدهمه.اي نازك برداشته و دور بیگودي بپیچانیدالیه.نمایید

:عموديايلولهفر-
وکـرده بنـدي تقسـیم راموهـا .شـود مـی انجامروي موهاي خیلی بلند 32هوكمارپیچبیگوديبا

.بپیچیـد بیگـودي شـیار دوروگذاشـته بیگـودي گیـره روي،ریشهقسمتدررامونازكهايالیه
همینبهراموهايالیهتمام.کنیدثابتراآنمحکميگیرهباودادهقرارکاغذداخلراآنانتهاي
.بپیچیدترتیب

):ماژور(رانگبومیبیگودييوسیلهبهايفرحلقه-
بنـدي تقسـیم ازپـس .استشماره4دارايوبودهمختلفسایزهايداراي رانگبومیهايبیگودي

خـم دایـره شکلبهوپیچیده،بیگوديدر طولبیگوديدوروقراردادهفرکاغذداخلراموهانوك
این فـر  .کنیدفروپیچیدهصورتهمینبهراموهاتمام.کنیدمحکمگیرهباراآنطرفدووکرده

.براي موهاي خیلی بلند مناسب است

٣٢Hoek



):مواجفر(ویوباديفر-
هاپرمنانتدیگرازآندوامکهگویندمیویوباديفرراترضخیمبنديتقسیموبزرگبیگوديبافر
.شودمیپیچیدهنیزمخصوصبیگوديباچنینهمواستمعمولحدازبازتروبودهترکم

:قسمتیفر-
کـش بـا وکـرده بنـدي تقسیمراموهامنظوراینبه.کنیدفرمشتريدلخواهبهراموهاازقسمتی
مـو هايقسمتدیگربهفرموادتاگرفتهپنبهباراآندوروپیچیدهرادلخواههايقسمتوببندید

.نرسد،شودنمیفرکه
اسـتاندارد طبـق واسـت یکسـان فرانواعتمامدرآنانجاممراحلوفرلوسیونازاستفادهينحوه
.شودمیانجام



:عموديفر قسمتی-
.شـود مـی انجامهوكیاچپستیکهايبیگودييوسیلهبه.باشدمیمتوسطوبلندموهايمناسب

خواهید موها فر شود، موها را به مواد آغشته نموده و از همـان قسـمت   از جایی که میفرنوعایندر
.پیچیدن را شروع نمایید

:هاي مختلف بپیچیدتوانید موها را به روشها میبا انواع بیگودي
:الیهالیهمدلروش-
.شودمیپیچیدهآجرچینصورتبهکوتاهموهايرويروشایندر
:شمعییاموجیروش-
یـا عمـودي صـورت بـه سـر اطـراف و)افقی(پیچیدهمعمولیسرتاجقسمتموهايروشایندر

.شودمیپیچیدهایستاده
:قسمتیروش-
کوتاهموهايبرايیا.شودمیفرقسمتآنيبقیهوبستهکشراموهاازقسمتیمشتريدلخواهبه
.شودمیپیچیدهفرسربااليوسردر جلويمثالعنوانبه،استتربلندموهايازقسمتیکه
:شلنگییامارپیچیروش-

اسـتفاده اسـفنجی هـاي بیگـودي ازیـا )مـاژور (رانگبومیهايبیگوديازبلندبسیارموهايبراي 
.شودمی

:کاجییارولرفومهايبا بیگوديپیچیدنروش-
اگـر فـر   . از پشت سر شـروع بـه پیچیـدن کنیـد    . بگیریدهاي نازك بندي نموده و الیهموها را تقسیم

.قسمتی است، از قسمت مورد نظر شروع کنید و تا جایی که دوست دارید پیچیدن را ادامه دهید



:خودکاريپیچیدنروش-
خودکـاري  هـاي بیگـودي بـا گرفتـه مشـتري يسلیقهبهتوجهباراموازهاییقسمت،روشایندر

.بپیچید
):تلفنیسیمپیچیدن(قلودوبیگوديباموپیچیدن

مرتب نمودن مو بعد از فر
و بـراي گـرفتن آب   ید کننده مخصوص موهاي فرشده بشـوی موهاي فر شده را با شامپو کراتین و نرم

بـا شـانه           . اضافی مو، حوله را آرام روي موها گذاشـته و برداریـد تـا آب اضـافی موهـا برداشـته شـود       
سشـوار  . درشت موها را شانه کنید و براي خشک کردن آن از سشوار با دیفیوزر استفاده نماییددندانه

چنـد  . مانـد مـی با دیفیوزر با حرارت مالیم موها را خشک کرده و موها به حالتی که فر دادید، بـاقی 
.قطره سرم مو به موها زده تا پس از خشک شدن کامل موها وز نشود

از اتمام کارمواد محافظت کننده بعد
.براي محافظت از مو بعد از انجام فر از سرم محافظت کننده استفاده نمایید

خشـک و شـکننده   ،ي بسیار نازك و شفاف از موهاي وزسرم مو حاوي سیلیکون است و با ایجاد الیه
.شودمحافظت کرده و مانع ایجاد موخوره می

اعث بازسـازي، تـرمیم و رطوبـت رسـانی عمیـق بـه       سرم مو مایع بوده و با اثر فوري و دوام طوالنی ب
چنین موها را شاداب و لطیف و ابریشـمی نمـوده و شـانه زدن نیـز     هم. گرددموهاي آسیب دیده می

.شودراحت می
دست ریخته با نوك انگشتان روي تمام موها زده و بـه  قطره سرم را کف4الی 3: ي مصرفطریقه

دار و این قطره نیـاز بـه آبکشـی نـدارد و روي موهـاي نـم      . شودآرامی پخش نمایید تا کامالًجذب مو
.شودخشک استفاده می

موکردنبتمرينحوهمراقبت از موي فر شده و 
.کنیدقیچیرامونوكکردنبازموقعدروکشیدراموهانبایدفرکردنموقعدر



.کننده خودداري نماییداز نرمبعد از فر کردن موها تا سه روز از شامپو کردن موها و استفاده -
ریز اسـتفاده نکنیـد و بـراي حالـت دادن موهـا از حرکـات       هاي دندانهبعد از فر کردن موها از شانه-

.اضافی بپرهیزید
.گردداستفاده از حرارت سشوار بدون دیسپانسر باعث باز شدن فر و شل شدن حالت فرها می-
بـار موهـا را اصـالح کنیـد تـا      1هفته 6هر ،وزن مو گشوده نشودبراي این که فرها در اثر افزایش -

.و از مصرف مواد خیلی سنگین با چربی زیاد خودداري نماییدحالت خوبی داشته باشند 
زیرا به موها آسیب ،بعد از فر استفاده نکنیدبرقی مثل، بیگودي برقی و موپیچ هاي از حالت دهنده-

.رساندمی
موهـا را چـرب کـرده و از    .درشـت اسـتفاده کنیـد   وهاي فر شده از شانه دندانهبراي شانه کردن م-

.هاي مو استفاده نماییدحالت دهنده
سـرم مـو، ژل سـبک، مـوس اسـپري بـراق کننـده        : هایی مثلدهندهبعد از فر کردن موها از حالت-

.استفاده نمایید
تأمین رطوبـت مـو و سـرم تقویـت کننـده      کننده جهت براي تقویت موها بعد از فر از کرم مرطوب-

حاوي سیلیکون که مناسب موهاي خشک و شکننده است و با ایجاد الیه نازك و شفاف و محافظ بـر  
.شود، استفاده کنیدروي فیبر مو مانع موخوره می

)پ هاش(محصوالت صاف اسیدي و قلیایی 
:صاف کننده مومواد

مـواد  .باشدصاف کننده و خنثی یا تثبیت کننده میماده اساسی کرم2محصوالت صاف کننده داراي 
خنثی یا تثبیـت کننـده   .شودي اول استفاده میکند و مرحلهصاف کننده شیمیایی موها را صاف می

.گیردي دوم مورد استفاده قرار میي صاف کننده در مرحلهبعد از مرحله

هیدروکسـید  مـواد صـافی قلیـایی از   .هسـتند خاصیت قلیایی و اسیدي موجود 2مواد صاف کننده با 
تـر  ها سـریع تر بوده و واکنشقوي،قلیایی آن باالتر باشدپ هاش ساخته شده است و هر چه 33سدیم

٣٣Sodium hydroxide



مواد صاف قلیایی روي موهاي چـرب  .زندو عدم دقت کافی در مراحل صافی به موها آسیب می،شده
.است12تا 5/8قلیایی مواد صاف پ هاش .شودو نشسته مصرف می

اسـت ایـن نـوع مـواد     34کوالت آمونیـاك ر آن اسید تیوگلیثي مؤهاي اسیدي مادهمواد صاف کننده
.شوندتر از مواد قلیایی است و روي موهاي ظریف و نازك استفاده میصاف کننده ضعیف

هاي قبل از صافآماده کردن ابزار و لوازم کار و محافظت
.ماسک طبی استفاده کنیدموقع صاف کردن از دستکش و -
.ابزار و مواد مورد مصرف را انتخاب و آماده نمایید-

نشانده و تمـام جـواهرات او را   ،ي هوا به راحتی انجام شودهیمشتري را روي صندلی جایی که تهو-
.آوریددر
.بند یا روپوش رنگ استفاده کنیدبراي محافظت از لباس مشتري از پیش-
.گوش و گردن را چرب کنید،پیشانی،اطراف صورت)کرم چرب(با کرم محافظ-
.فلزي بریزیدمواد صاف کننده را در ظرف غیر-
.ي صاف کردن موها شویدي سازنده را مطالعه کنید و آمادهقبل از هرکاري دستورکارخانه-

مواد مصرفی و ابزار کار
،دسـتکش ، شـامپوي اسـیدي  ،موي رنگبرس و قلم،خنثی کننده و تثبیت کننده،کرم صاف کننده

اتو،درشتشانه دندانه،باند دورگردن،کلیپس،بندپیش،پنبه،برس رنگ یا اسفنج،ماسک طبی

٣٤Tyvglykvlat acid, ammonia



بندي موي سرتقسیم
تر صاف کـردن مـو   بندي به راحتزیرا تقسیم.قسمت تقسیم کنید5یا4براي صاف کردن موها را به 

.شودتر انجام میسریعکمک کرده و صاف کردن

استفاده از مواد محافظتی بعد از صاف
توصـیه کارخانـه سـازنده    (.نشـود شسـته روز3تـا وزدهموسرمموهابهکردنبراشینگازقبل-

.)رعایت شود
)مراحل فیزیکی و شیمیایی صاف(صاف نمودن مو به روش سرد 

مـواد صـاف کننـده طـی     .شیمیایی صاف کننده اسـتفاده کنیـد  براي صاف کردن موهاي فر از مواد 
مراحل صحیح و درست موها را صاف نموده و تا زمانی که موها رشد کند صاف بوده و فقـط موهـاي   

دیـده و  موهـا آسـیب  ،ولی اگر مراحل صافی درست انجام نشـود .تازه روییده نیاز به صاف کردن دارد
اد صاف آغشته اسـت بـا شـانه و دسـت بـه موهـا فشـار وارد       هنگامی که مو به مو.شوندشکننده می

کنـد و  مواد صاف داخل سـاختمان مـو نفـوذ مـی    ،کنیدوقتی از مواد صاف کننده استفاده می.نکنید
هاي گوگردي موها شکست در اثر شـانه کـردن و  پس از این که پل.شکندمیهاي گوگردي مو راپل

هنگامی که موها به اندازه کـافی صـاف   .شودم داده و صاف میموها از حالت فر تغییر فر،کشیدن مو
لیه با شکل جدید صـاف از خنثـی کننـده اسـتفاده     وهاي گوگردي به حالت ابراي برگرداندن پل،شد

هـاي گـوگردي موهـا   خنثی کننده داراي اکسیژن است و باعث متوقف شـدن شکسـتگی پـل   .کنید
.شودمی

ي موها را صاف کنیـد مـواد   اگر قصد دارید همه.شودقسمتی انجام میروش کلی و 2صاف کردن به 
خواهید فقـط  میما اگرا.ي موها زده و عملیات صاف کردن موها را انجام دهیدصاف کننده را به همه

هـاي ریشـه کـه تـازه     قسمتهاي مد نظر که معموالًمواد را به قسمت،قسمتی از موها را صاف کنید



موها را آبکشی نمایید و از خنثـی کننـده نیـز اسـتفاده     ،ید و پس از صاف کردنبزن،رشد کرده است
.کنید

خنثی و تثبیت نمودن مو بعد از صاف
:ي اولآبکشی مو در مرحله

مواظـب  .ید و از شامپوي خنثـی اسـتفاده نماییـد   به آرامی بشوی) گرممتمایل به(موها را با آب ولرم
چه آب آلوده به مواد صافی داخـل چشـم   چنان.چشم و گوش مشتري نریزید،باشید آب روي صورت

.ها را با آب سرد فراوان  شستشو داده و به پزشک ارجاع دهیدچشم،مشتري شد
ي سازنده ي کارخانهبستگی به توصیه. (باشددقیقه می5الی 3مدت آبکشی مواد صاف کننده حدود 

نشود یا آب سرد باشد و مواد از روي موها پاك نشـود عمـل   دقت کنید اگر موها خوب شسته.)دارد
شستن مواد صاف با فشار مستقیم آب بوده و از چنـگ  .شود و موها آسیب می بیندصاف متوقف نمی

هـاي مـو   ي قسـمت جا کنید تا آب بـه همـه  هبا انگشتان دست موها را جاب.زدن موها خودداري شود
.از مواد روي موها نماندموها کامالً تمیز شده و اثري.برسد

:مرحله خنثی و تثبیت کننده
بعد از آبکشی آب اضافی موهـا را  .شود تا حالت جدید موها ثابت بماندمرحله خنثی کننده باعث می

دوباره موها را تقسیم کرده و مواد خنثی کننده را کم کم به موهـا بزنیـد و بـا شـانه     .با حوله بگیرید
هیچ قسمتی از مو .ي موها را به مواد خنثی کننده آغشته کنیدهمه.شانه کنیددرشت موها را دندانه

مکث بروشور شرکت سازنده را مـد نظـر   .دقیقه است30الی 20مدت مکث خنثی کننده .نماندجا
.داشته باشید

:آبکشی مرحله دوم بعد از مصرف خنثی کننده
.یدکننده، موها را با آب ولرم بشویپس از مکث کافی خنثی

کردنازصافبعدموکردنخشک
:نمودخشکراموهاتوانمیطریقچندبه
:دستیسشوار-

ونماییدلختوکردهجداالیهالیه،بزرگگردبرسباوبزنیدمناسبیا سرم مويلوسیونراموها
وپیچیـده بیگـودي تریندرشتباراموهایا کنیداتوراموها،مالیماتوييوسیلهبهتوانیدمیبعد
مناسـب حالـت آنبـه ونمـوده بـاز راموهاسپس.شودخشککامالًتابگذاریدکالهیسشوارزیر

.بدهید
:حوله-

بپیچیدراموهاحولهیکيوسیلهبهوگرفتهراآنآب،کنیدشانهراموهاکاملشستشويازپس
.شودخشکموهاکهزمانیتا



قیچیيوسیلهبهموهايناهماهنگیگرفتنوکردندستیک
موها.باشدناهماهنگیدارايشدهصافموهاي،استممکنشدتمامموصافیمراحلکهاینازبعد

هماهنـگ و قیچـی کـرده  راهـا ناصـافی مشـتري خواستهطبقوکردهشانهدرشتدندانهشانهبارا
.کنید
و نگهداري موشدهصافموهايدادنفرمي نحوه

انجـام مالیمـت بـا بایدکاراینالبته،سشوارکشیدمختلفهايمدلبهتوانمیراشدهصافموهاي
موهـا دادنفرمازبعد،نشودکشیدهموها،کنیدسعیوقبل از براشینگ به موها سرم مو زده. شود

نیـز اتـو ازاستشدهصافکهدعمجموهايبرايچنینهم.نموداستفادهتوانمیهمفیکساتوراز
زیـاد مـاه یکتاراشدهصافموهاي.شودزدهموهابهواکسکمیبایدالبته،کرداستفادهتوانمی

.نکنیددستکاري
.هاي اضافی نداده و موها را نکشیدهنگام صاف کردن به موها حرکت-
.موها را ویتامینه کنید تا موها خیلی ضعیف نشود،بعد از صاف کردن مو-
طبـق دسـتور کارخانـه    . (روز بعد از صـاف کـردن موهـا را شـامپو کنیـد     3الی 1در صورت امکان -

رسان به موهـا بزنیـد تـا    از شامپوي مخصوص موهاي آسیب دیده استفاده نمود و ماسک آب) سازنده
.موها خشک شود

.داري نماییدز کلیپس و سنجاق زدن به موها خودروز ا3موها را کش نبندید و مدت -
.براي جلوگیري از خشک شدن مو بعد از صاف، از روغن گیاهی استفاده کنید-

موي خشک، چرب و نرمال
:موهاي خشک-

داراي ،موهـا در نزدیکـی پوسـت سـر    .کدر هستند و خاصیت ارتجاعی کمـی دارنـد  ،موهاي خشک
براي درمان موهاي خشک از نـرم کننـده و   .تري می باشندداراي حجم کم،تر و در ساقهحجم بیش

.شامپوهاي مغذي استفاده می شود
):نرمال(موهاي معمولی -

.موها براق و داراي انعطاف خوبی است.باشدنه خشک بوده و نه چرب می
: موهاي چرب-

باشـند و بـه   مـی سسـت ،حالـت بـوده  موهاي چرب بـی .موها چرب هستند،در اثر ترشح غدد چربی
.این نوع موها باید با شامپوي مالیم شسته شوند.شوندسختی آرایش می

:موهاي ترکیبی-
دي بـراي بهبـو  .موخوره داشته باشد،ي مو خشک است و ممکن است نوك موها چرب و ساقهریشه

ه کرده و موها را با شامپوي مخصـوص  اسیدي مالیم استفادپ هاش این نوع موها باید از محصوالت
.استفاده کنید،کنندهید و براي نوك موها از نرمیموهاي چرب بشو



)سشوار، برس، اتو(عوامل مکانیکی ضعیف شدن مو 
:سشوار

پیـدا ریـزش نهایتدروشودمیسستودیدهآسیبموها،داغحرارتبامکررکردنسشواراثربر
موهابکشیدزیادفشارباراموهاونکنیداستفادهمناسببرسازکشیدنسشوارزماناگر.کندمی

.شودمیریزشباعثودیدهآسیب
:شانه

باعـث وکـرده ضعیفراموهازیادزدنشانه.باشدمیضروري،خودبهمخصوصيشانهازاستفاده
مـو پیازشدنسستباعثاستخیسموهاکهزمانیدرکشیدنشانهچنینهم.شودمیموریزش

.شودمی
:برس
بـه وبـوده نـرم بایدبرس.استنامناسببرسازاستفادهکندمیضعیفراموهاکهوسایلیازیکی

.یابدجریانسرپوستدرخونکهشودمیباعثبرس زدن مو.نرساندآسیبمويریشه
)فر، صاف، دکلره، رنگ(عوامل شیمیایی ضعیف شدن مو 

:کردنرنگ
چنـین از رنـگ مناسـب مـو انتخـاب      رنگ کردن بدون در نظر گرفتن جنس مو انجام گیرد و هماگر 

.ساندنشود به موها آسیب می
:کردندکلره
وخشـک ودادهدستازرامقاومتموها.نباشدموتارمناسبوبودهقويحدازبیشکهايدکلره

.شودمیشکننده
:فرکردن
ضـعیف موهـا ،کنـد پیـدا تماسمويریشهبهمواداگروکندمیشکنندهوخشکراموهافرکردن

موبراي،نباشدموجنسبامتناسباگرفرموادیالوسیونچنینهم؛کندمیریزشبهشروعوشده
.بودخواهدمضر

:کردنصاف
کـردن صـاف زمـان .شـود ریـزش و دچارشدهخشکوضعیفممکن است کردنصافاثربرموها
.گیردانجاممومنافذتستحتماً

مواد محافظت کننده قبل از شروع کار و بعد با مواد
:هاویتامینهویژگی

.باشدمیخارجیعواملبرابردرمومقاومتافزایشودهندگیفرم



یاوشدهضعیفوشکننده،قويشامپوهايیاوشیمیاییموادازمکررياستفادهاثردرکهموهایی
وویتامینـه شـیمیایی وگیـاهی تییتقـو مواديوسیلهبهکهاستالزماندکردهپیداریزشعللیبه

.شوندمعالجه
تـرمیم رامـو دیـده آسیبهايبخشکورتکسبهورودباکهباشندمیمومحافظمواد،هاکنندهنرم
.کنندمی

.استویتامینهمکثمدتدقیقه50تا20،باشدمیB5هاویتامینهيدهندهتشکیليماده
ساعتاستماه6حداقلویتامینهبادرمانطول.کنیدترکیبولرمآببایاتنهاییبهراهاویتامینه

،هفتـه دربـار سـه 3حداکثرویتامینهاز.کردویتامینهراموتوانمی،شیمیاییموادباکارازپس
.نموداستفادهتوانمی

دقیقه5تا3مدتبهراسرپوستمويویتامینهدر.شوندمیویتامینهبهترجذبباعثدماوبخار
.دهیدماساژ

ماساژ سر و مراحل آن
:ویتامینه مو همراه با ماساژ حرفه اي

ي موهـا زده و بـا   پوست سر را ماساژ دهیـد ویتامینـه را بـه ریشـه    ،خواهید همراه با ویتامینهاگر می
ها به پوست سر آسیب مواظب باشید ناخن.پوست سر را ماساژ دهیدانگشتان به حالت آرام و دورانی 

.)ذکر شده است66تمام مراحل ماساژ سر در صفحه . (نزنند
کارشروعازقبلمشتريسازيآماده

ویتامینزمانیزیرا.نماییدتمیزمناسبومالیمشامپویکباراموهابایدویتامینمصرفازقبل
.باشدتمیزموهاکهکندمیاثرموهاروي

مشتريسازيآماده
ویتامینـه کـرم ،پالسـتیکی کـاله ،کاسـه ،بـرس ،حولـه ،بندپیش. (کنیدآمادهراالزمابزارومواد-

)چربوخشکموهايمخصوص
.کنیدخشکحولهباراموهاسپس،زدهشامپورامشتريموهاي-
.ببندیدبندپیشمشتريلباسازمحافظتبراي-
.کنیدبنديتقسیمقسمت4بهراموها-
.بزنیدموهابهراویتامینهمواددارنموتمیزمويرويسرپشتاز-

انواع مواد ویتامینه
):ویتامینه(موهاياستفاده از محصوالت محافظت کنندهينحوه

بـار  4بـراي  ،یک تیوپ ویتامینه براي موهاي کـم پشـت و کوتـاه   .ها تیوپی هستندبعضی از ویتامینه
بـراي محافظـت   .بـار اسـتفاده کنیـد   2مصرف کافی است و براي موهاي پرپشت و بلند این تیـوپ را  



.موها را با شامپو شسته و با حوله یا سشوار آب اضافی موها را بگیرید.بند ببندیدلباس مشتري پیش
.نصف تیوپ ویتامینه را با آب ولرم در یک ظرف غیرفلزي مخلوط کنید و خوب هم بزنید

بندي کرده و مواد ویتامینه را از پشت سر از ریشه تا سـاقه و پوسـت   قسمت تقسیم5یا 4موها را به 
.سر به ویتامینه آغشته نموده و ماساژ دهید

2تصویر1تصویر
سپس کاله پالستیکی روي سر گذاشته و زیـر  .ماساژ سر به صورت دورانی باشد و موها کشیده نشود

.دقیقه مکث کنید20.دستگاه بخار قرار دهید

3تصویر



ویتامینه موي خشک، چرب و معمولی
،مخصـوص موهـاي رنـگ شـده    ،موهـاي خشـک  ،ویتامین در انواع مختلف مخصوص موهاي چـرب 

.فر و صاف  وجود دارد،مخصوص موهاي دکلره
:ویتامین مخصوص موهاي چرب

دچار شوره و چربی غلیظ شده اسـت و ممکـن اسـت    ،در مواقعی که موها چرب بوده و بر اثر چربی
ویتامین مخصوص موهـاي  .از ویتامین مخصوص موهاي چرب استفاده کنید،حتی دچار ریزش شود

کند و باعـث تحریـک غـدد چربـی     کار غدد چربی را تنظیم می،چرب از ریزش موها جلوگیري کرده
اسـت و بـه   38و لیسـیتین 37کلسـترول ،36کامومیل،35یتامین موهاي چرب داراي النولینو.شودنمی

و مـواد مغـذي و هورمـون    F،A،B3،B5چنین داراي ویتـامین  دهد و هممیي خاصیموها جلوه
.شوداست و باعث رشد موها نیز می

:ویتامین مخصوص موهاي خشک
خشـک و  ،گـرد و غبـار  ،باد،معرض نور خورشیددر مواقعی که موهاي طبیعی در اثر قرار گرفتن در

چنـین در اثـر اسـتفاده از    شود و یا ممکن است دچار موخوره شود و هـم کدر و وز می،شکننده شده
از ویتـامین  .هـاي مکـرر خشـک و شـکننده شـود     دکلره یـا براشـینگ  ،رنگ،مواد شیمیایی مثل فر

.مخصوص موهاي خشک استفاده نمایید
ایـن ویتـامین موهـا را    .موخوره را از بین برده و باعث تقویت موها می شـود ،شکویتامین موهاي خ

ویتامین مخصوص موهاي خشک داراي مـواد مـؤثر   .کندبراق نموده و کدري و وز موها را درمان می
عامـل جلـوگیري از شـوره خشـک و     .باشدمیDو Aلیستین و کلسترین و حاوي ویتامین ،النولین
.موجود در این ویتامینه استالنولین ،موخوره

:مانندشودمیشکنندهوخشکموکهمواردي
قويوقلیاییشامپوهايازاستفاده-
زیادشستشويوآفتابمعرضدرگرفتنقرار-
مکررطوربهصافوفرموادازاستفاده-
مکررطوربهرنگانجام-
مووپوستزیادخشکی-
عامـل ویتامینـه ایـن درالنـولین وجودنمودمصرفخشکموهايمخصوصویتامینبایدحتماًکه

کـه موهـایی برايمخصوصاًویتامیناینمصرف.باشدمیموخورهوخشکشورهازجلوگیرياصلی
-بیوخشکحداززیادهکهموهایی.شودمیتوصیهانددادهدستازراخودشفافیتوهستندکدر

٣٥Wool fat
٣٦Kamvmyl
٣٧Cholesterol
٣٨Lysytyn



مقداربهراموها،شدنخشکازقبلآنشستنوویتامینهمصرفازپساستبهتر،هستندحالت
وکفموهارويهفته1مدتویتامینمقداراین.نماییدخشکسپسونمودهآغشتهویتامینهکمی

.دهدمینرمیحالتهاآنبهوماندمیباقیسر
سنتیموادوروشبا،موکردنویتامینه

:گزنه
ي ریشه آن در الکل به صورت لوسیون نه تنهـا  جوشانده و خیسانده،کهگزنه آناز خواص بسیار مهم

.بـرد سر را نیز از بین مـی يشود در ضمن شورهکند بلکه مانع ریزش مو میدر رشد موي سر اثر می
روز در مجاورت گرماي خورشـید  5ل را به مدت سي گیاه و الکمخلوط ریشه،براي تهیه این لوسیون

کننـد و بطـري آب وارد مـی  خـوري از آن را در  قاشق سوپ3موقع استعمال دهند و درقرار می
آمـده بـر روي   هـاي بـه دسـت   ها و محلولباید توجه داشت که هنگام مالیدن لوسیون.برندکار میبه

.شودنباید آن را شدیداً ماساژ داد زیرا این عمل باعث ریزش موهاي ضعیف می،پوست سر
:چربايموهبرايتدبیري

سروروغنیاسانسقطره5وفندقروغنخوريغذاقاشق2باراسبزرسخاكخوريغذاقاشق4
راخمیراین, آیدبه دستپرقوامیخمیرتاکنیداضافهآنبهولرمآبکمیوبیامیزیدهمدرکوهی

موجـب مخلـوط اینکنیدآبکشیراموهاسپسوکردهصبردقیقه20،بمالیدموهارويمستقیماً
.آورددرمیکنترلتحتراچربیترشحوشدهسرپوستمالیمتوپاالیش

:شکنندهموهايبرايتدبیري
همدرراطبیالکلخوريغذاقاشق2وزیتونروغنخوريغذاقاشقیکباعدد2مرغتخمزرده

راآنو،شـوند مخلـوط یکدیگرباآنئاجزاتابزنیدخوبیبهسیمیهمزنباراآنوکردهمخلوط
.بمالیدخودموهايروي

:خشکموهايبرايتدبیري
مخلوطهمبارامرغتخمزرده1وزیتونروغنخوريغذاقاشق1وگیاهیکرهخوريغذاقاشق2

موجبمحلولاین.بشوییدمالیمشامپویکباراموهادقیقه20ازپس،گذاشتهسررويبروکرده
.نمایدمیتأمینراآننیازموردمغذيموادوشدهموهادرخشندگیونرمی



شستشوي و خشک نمودن مو
:شروع کارشستشوي موي سرقبل  از

آب اضـافی موهـا را   .قبل از شروع ویتامینه موها را با شامپوي مخصوص بشویید،براي موهاي خشک
.با حوله گرفته طوري که موها کمی مرطوب باشد

:محصوالت محافظت کنندهاستفاده ازپس از،شستشوي موي سرينحوه
کاله پالستیکی را برداشته و با آب ولرم موها را آبکشی کنید و ،دقیقه مکث مواد روي سر20پس از 

.بهتر است براي خشک کردن موها از سشوار استفاده نکنید.با حوله خشک نمایید


