
SUBUTAY BALCI





• İnsan saç teli

• protein, su, yağ, renk verici maddeler (pigment) ve bazı 
minerallerden oluşan bir yapıdır. 

• Her bir saç telimizin; % 80 ‘i saç proteinleri, % 10’u su, % 
6’sı yağlar, % 3’ü pigmentler ve % 1’i minerallerden 
oluşmaktadır.

• Su saçın elastikiyetini sağlarken, yağ saçın nem 
bariyerini oluşturur, pigmentler saçın doğal rengini 
verirler, proteinler ise saçı besleyerek sağlıklı uzamayı 
destekler.

SAÇ VE YAPISI



• Saçın Özellikleri

• Saçın yapısını ve özelliklerini etkileyen birçok etmen vardır. Saç 
yapıları, boyut ve şekilleri herkeste farklı özellikler 
gösterebilmektedir.

• Genetik faktörler

• Beslenme özellikleri

• Yaşanılan Coğrafya

• Dış etkiler

• Stres



• Kullanacağınız şampuanı saç tipinize uygun 
seçin

• Kullandığınız Şampuanı 6 ay dan önce 
değiştirmeyin.

• İlk durulamanın ardında köpürttüğünüz 
şampuanı 1 ila 1,5 dk saçınızda bekletin.(bu 
işlemi en az 2 kez yapın)

• Duruladıktan sonra tarak yardımı ile saçınızı 
tarayın ( bu işlem ile bölgede kan dolaşımını 
hızlandırıp hücrelere daha fazla kan gitmesine 
yardımcı olursunuz.)

• Sık sık akşamlar kafanıza masaj şeklinde 5-7 dk 
ovalayınız( bu işlemde kan dolaşımının 
hücrelere daha kolay erişimini sağlayacaktır.)



DERMAROLLER

Bir dermaroller, 0.25 mm ila 1 mm arasında değişen küçük iğnelerle kaplı küçük 
bir silindirdir. Mikro iğneleme de denilen dermaroller uygulaması, minik, mikro 
iğnelere sahip cihazla ciltte ya da saç derisinde küçük iğne darbeleri oluşturan bir 
uygulamadır. Bu iğne boyutları kullanılan cihaza göre değişiyor.

Dermaroller ile cilt bakımı yapılırken cildin genç görünmesini sağlanır, ciltte 
bulunan kolajen uyarılır, kırışıklıkların görünümü azaltılır. Dermaroller ile saç 
tedavisinde ise mikro iğneler saç derisinin üst tabakasına nüfuz ediyor ve yeni 
hücre üretimini arttırıyor, saç köklerini uyarıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor.

Saç derisi veya saç çizgisi üzerinde yuvarlandığında, uygulanan serumların saç 
köklerine ulaşmasını kolaylaştırabilecek küçük delikler oluşturur. Böylece 
uygulanan serumun ya da bakımın direkt olarak saç köklerine ulaşmasını sağlar.



DERMAROLLER

• Saç için dermaroller kaç iğneli olmalı?

En çok gelen sorulardan biri, “dermaroller saç için 
kaç mm kullanılmalı, dermaroller saç için kaç iğneli 
olmalı” soruları. Saç derisinde kullanacağın doğru 
dermaroller’ı alırken, 0,25 mm ila 0,50 mm iğne 
uzunluklarını kullanmanı öneririz. Bu iğnelerin 
yarattıkları mikro travmalar yüzeyseldir ve bu 
uzunlukta iğnelere sahip dermaroller kullandığında 
aşırı cilt kızarıklığı ve cilt rahatsızlığı yaşaman daha 
az olasıdır.

Eğer daha uzun iğnelere sahip dermaroller’ları
kullanırsan saç derine zarar verebilir, saç derinde 
yaralar oluşmasına neden olabilirsin.



DERMAROLLER

• Dermaroller saç kullanımında, öncelikle saç dökülmesi yaşadığın alanları 
bölümlere ayırmanı öneririz.

• ·       Bu alanlara önce birkaç damla dermaroller saç serumu, bakım yağı veya 
topikal olarak uyguladığın, saçının ihtiyacına uygun ürünü uygulayıp nazikçe 
masaj yap.

• ·       Sonrasında dermaroller ile bu bölgelerin üzerinden 3-4 kez, saçlarının 
uzama yönünde, ileri-geri şekilde geçmeye başla. Ancak dermaroller saç 
uygulması sırasında dikkat etmen gereken nokta, uyguladığın basınçtır. 
Dermaroller uygularken asla basınç uygulamamalısın (dermaroller’ı
bastırmamalısın).Yoksa saç derine ve saç köklerine zarar verebilirsin.

• ·       Sonrasında ise yeniden saç serumu, bakım yağı uygulayabilirsin.

• Dermaroller saç kullanımına yeni başladıysan, ilk ay içerisinde haftada 1 ya da 
2 haftada 1 kez uygulamalısın. Sonraki aylarda ise ayda bir kez uygulamak 
yeterli olacaktır.



DERMAROLLER

• Dermaroller uygulamasından sonra saç derin güneşe karşı 
daha duyarlı olabilir. Her gün güneş koruyucu giyilmesi 
tavsiye edilir. Şapka açık havada kafa derisini korumaya da 
yardımcı olabilir.

• Dermaroller saç köküne zarar verir mi

• Dermaroller öncesi sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için 
her kullanımdan sonra da dermaroller’ı mutlaka 
temizlemezen gerekir. Eğer temizlemeden yeniden 
uygularsan, enfeksiyon riskini arttırabilirsin. Dermaroller’a
alkollü bir temizleyici uygulayarak temizleyebilirsin. Ayrıca 
dermaroller’ını kimseyle paylaşmamalısın.



Yağlı ve yağlanmaya eğilimli saçların 
yağlanmasını engellemek için özel olarak 
formüle edilmiş olup saç derisine bakım 
yapar. Kolayca durulanır. Saça hacim, 
parlaklık ve yumuşaklık verir. Saç derisinin 
aşırı sebum salgısını dengeler ve 
yağlanmayı azaltır











Kolajen saç dökülmelerini önler, saç köklerini 
güçlendirerek sağlıklı görünüm kazandırır. 
Saçlarda kırılmaları ve kopmaları engeller. 
Saçlara ışıltı verirken, saçın yağ dengesini de 
düzenler hızlı uzamasına destek olur. Saç 
diplerinde oluşan kepeklenme gibi 
rahatsızlıkları giderir. Saçlara hacim 
kazandırarak, mat görüntüsünü yok eder. 



YAĞLI SAÇLAR - HERBAL SERUM

Saçlarınızda yağlanma ve dökülme varsa Herbal Serum 
ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

- Kafa derinizde mantar, egzama, iltihap ve kaşıntı varsa 
düzenli kullanımda saçı besler, korur ve nemlendirir.

Saç bölgesinde çıkan egzamayı yok etmek konusunda 
başarılı sonuçlar vardır
Saç tellerini güçlendirir
Saç derisini besler
Kepek sorununu yok eder
Saçlarınızın kırılmadan uzamasına yardımcı olur
Saçları yumuşatır
Saç diplerini uyararak saç uzamasına yardımcı olur
Yeni saçların çıkmasında etkili olur 



• DNF ŞAMPUAN

• SARIMSAK GİNSENG ŞAMPUAN

• KERATİN ŞAMPUAN

• ÇAY AĞACI YAĞLI ŞAMPUAN

• ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN

• HERBAL 5 ŞAMPUAN

Şampuanlarda
30 hafta kullanım önerilir



DNF ŞAMPUAN

DaNdrufF (Kepek) Kısaltması

Saç derisinde biriken toksinleri ortadan kaldırmaya 
yardımcı olur ve saç tellerinin zayıflığını azaltır.
Kaşıntı hissiyatını azaltır
Düzenli kullanımda kepeğe karşı saçı rahatlatır ve 
güçlendirir.
Kepekli saçları kurutmadan ve yıpratmadan temizler, yağ 
salgısını düzenler.
Yumuşak temizlik maddeleri, nem tutucu maddeler ve 
saçın kolay taranmasını sağlayan güçlü formüle sahiptir.
Yağlı saçlarda günlük kullanıma da uygundur.
Saç pH 5.5 sayesinde zararlı çevre etkilerine karşı 
korunmuş olur.
Saçları besler ve güç kazandırır.

Kullanım Şekli: 
Islak saçlarınıza masaj eşliğinde uygulayın ve bol su ile 
durulayın.



İçerisinde bulunan Ginseng ve Sarımsak özleriyle saç köklerini 
güçlendirir ve yoğun saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı 
olur. Saçlarınızın daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlar. 
Ayrıca saçlarınızda ve saç derinizde meydana gelen istenmeyen 
oluşumların giderilmesine yardımcı olur.

Sarımsağın saç dökülmesini azalttığı ve hatta yeni saç çıkmasını 
desteklediği çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda. 
Sarımsak bu yeteneğini içeriğindeki allicin adlı bileşene borçlu; 
allicin aynı zamanda sarımsağa kokusunu da verir. Sarımsak 
sayesinde saçlarda kırılma azalır ve parlar.

Ginseng ;Uzakdoğuluların binlerce yıldır ilaç yapımında 
kullandıkları ginseng bitkisi ise metabolizmayı hızlandırır ve 
enerjiyi yükseltir. Antiaging etkisi vardır. Bunların yanı sıra saçları 
korur, yıpranmış saçlara bakım yapar, saçın daha hızlı uzamasını 
destekler, saç derisini temizler, saçın parlaklığını artırır.
Ürün Kullanım Şekli:
ıslak saçınıza her iki günde bir uygulayın.
En az beş dakika saçınızda bekletin.
Emilimin artırılması için saçınıza masaj yapın.
Ardından ılık suyla durulayın.
Saç dökülmesine karşı olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak 
kullanın.

SARIMSAK
GINSENG SAMPUAN



KERATİN 
ŞAMPUAN

Saça kaybetmiş olduğu eski enerjisini yeniden 
vermektedir.
Saç köklerini uyarır ve saç dökülmesini önler.
Yeni saç oluşumu için saç köklerinin harekete 
geçmesine yardımcıdır.
Saça kaybettiği canlı görünümünü kazandırır.
Saç tellerini pürüzsüzleştirmeye yardımcıdır.
Strese bağlı veyahut dış faktörlere dayalı olan 
durumun önüne geçerek, saç dökülmesini azaltır.
Saç kökünü uyarırken, saç oluşumunu teşvik eder.
Şampuan Uygulama
Nemli saç diplerine ve saç tellerine uygulanmalıdır.
Saçınız kuru ise ılık su ile nemlendirin.
Nemli saça ve baş derisine hafifçe masaj yapınız. 
Masaj yapılarak uygulandığında baş derisinde mikro 
dolaşım sağlanır ve şampuanın etkisi daha hızlı 
görülür.
Saça ve saç derisine uygulama yaptıktan sonra 3 
dakika bekletiniz.
Beklenen 3 dakikalık süre dolduktan sonra saçlarınızı 
bol su ile durulayınız.
Gereklilik görürseniz işlemi tekrar ediniz.



ÇAY AĞACI 
ŞAMPUAN

Hassas, problemli ve tahriş olmuş saç derisi için 
şampuan Çay ağacının antiviral (virüs öldürücü), 
antibakteriyel (bakteri öldürücü), antifungal (mantar 
öldürücü) ve antiseptik özellikleri, bilimsel çevreler 
tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Hem kepek probleminin, hem seboreik dermatit adı 
verilen ve saçlı deride görülen problemin, kişiden 
kişiye bulaşmayan bazı mantar türleri nedeniyle 
ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucu çay ağacı yağı içeren 
şampuanla düzenli olarak saçları yıkamanın, kepeğe 
neden olan "Malassezia furfur'' adlı mantar üzerinde 
etkili olduğu görülmüştür.

Saç ve saç diplerine masaj yoluyla uygulanır ve 
durulanır.

Sık kullanıma uygundur.



ARGAN SAÇ 
ŞAMPUANI

Argan, son birkaç yıldır adını sıklıkla duyduğumuz 
mucizevi etkileriyle bilinen bir yağdır. Yetiştirildiği yer 
Fas olması ve yağın elde edilmesi oldukça zor olması 
nedeniyle fiyatı pahalıdır. Fas ta yetişen argan, oranın 
zeytin ağacı olarak bilinmektedir. Argan içerisinde 
alfa, beta, gama yer almakta ve aynı zamanda zengin 
E vitamini barındırmaktadır. E vitamini de saç sağlığı 
açısından oldukça faydalı olması nedeniyle yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Argan şampuanı faydaları 
oldukça fazladır. Saçı uzamayanlar için içerdiği 
vitaminler nedeniyle sağlıklı bir şekilde uzamasına 
yardımcı olur. Saçın yıkama sonrası elektriklenmesini 
önler. Ekstre bir ürün kullanımına gerek kalmadan 
saça şekil verir. Saça hacim verir, güçlendirir.

Bir miktar şampuan ıslak saça dökülür ve masaj 
yaparak uygulanır. Argan şampuanının 2-3 dakika 
saçta kalması saçın daha fazla vitamin almasını 
sağlayacaktır. Daha sonra bol su ile durulanır. Argan
şampuanı faydaları ilk kullanımdan itibaren düzenli 
kullanım ile fark edilir. Canlı görünüm sağlayarak, saça 
ışıltı verir.



HERBAL 5 
ŞAMPUAN

Saç derisinde derinlemesine ve etkili bir 
temizlik sağlayarak saç derisini dökülme 
karşıtı tedaviler için hazır halegetirir. Doğal 
östrojen kaynağı Karayılan özü ile saça 
kökten etki eder ve saç dökülmesiyle savaşır. 
Isırgan vesarımsak özü ile saç dökülmesine 
ve dökülme riskine karşı mikro dolaşıma 
yardımcı olur. Saçın yenilenmesineyardımcı
olarak yeni saç oluşumunu destekler. Sağlıklı 
ve dengeli saç derisi oluşturur. Saç derisini 
rahatlatır vedengeler. Meyan kökü özü ile 
parlak, pürüzsüz ve dirençli saçlar oluşturur. 
İçeriğindeki kepek önleyici aktifsayesinde
kepekli saç derisinden kurtulmanıza yardımcı 
olur. Vitamin B5 ve B3 ile saç derinizin nem 
ihtiyacınıkarşılar ve hücre yenileyici özelliği 
sayesinde saçlı derinizin eski sağlığına 
kavuşmasını destekleyerek 
saçlarınızıgüçlendirir.
Kullanım şekli:Bir miktar şampuanı ıslak saça 
masaj yaparak uygulayınız. 2-3 dakika 
beklettikten sonra bol su ile durulama 
yapınız. Bu işlemi her yıkamada 2-3 defa 
uygulayınız



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 


