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 أساسیات الكیمیاء

 ذلك على األمثلة تشمل أن یمكن. الصالون منتجات في الكیمیائیة المواد من العدید على العثور یمكن
 CHI Infra High Lift Cream Colorو CHI Ionic Hair Colorي ف الموجودة المكونات

 .CHI Wavesو CHI Deep Brillianceو CHI Transformation Systemو

 الكیمیائیة المواد ھذه معرفة وستعطیك مختلفة، كیمیائیة مكونات على الیوم الصالون خدمات تحتوي
 .النسیج خدمات أداء أو التلوین عند النتائج أفضل

 متعددة االختبار وأنابیب الفوارة األكواب في یفكر عدد كبیر من األشخاص الكیمیاء، كلمة ذكر عند
 تعتمد. وأمان بفعالیة المھنیة الكیمیائیة المواد باستخدام التجمیل لخبراء الكیمیاء فھم یسمح. األلوان

 زبائنك یستحقھا احترافیة خدمات بتقدیم لك للسماح لألساسیات الصحیح الفھم على الكیمیائیة الخدمات
 .تواجھھا قد مشكالت أي وحلّ  وتحدید

 ؟تانكیمیائی تانماد عتبرانیُ  والھواء الماء أن تعلم ھل! خطرة الكیمیائیة المواد كل لیست: سؤال شائع
 عةالمصنّ  الشركات من یُطلب. ضارة لیست یومي أساس على تستخدمھا التي الكیمیائیة المواد معظم
 المواد من خال منتج اسمھ شيء یوجد ال. والتحذیرات المكونات جمیع ذلك في بما منتجاتھا تسمیة

 .الكیمیائیة

 أساس الكیمیاء

 وتفاعالتھا الذرات على الكیمیاء تركز. المادة وتغییر وخصائص یةوھیكل تركیب دراسة ھي الكیمیاء
 الطاقة من مختلفة وأشكال واإللكترونات الذرات بین التفاعالت إلى باإلضافة األخرى الذرات مع

 تنظیم إعادة إلى الذرات بین التفاعالت ھذه تؤدي. الخلطات وفصل األكسدة تقلیل تفاعالت مثل
 .العضویة وغیر العضویة الكیمیاء من نوعان ھناك. معا الذرات تربط التي الكیمیائیة الروابط

 المادة: أي( العضویة والمواد المركبات وتفاعالت وخصائص بنیة دراسة ھي العضویة الكیمیاء
 التي األشیاء أو الحیة الكائنات جمیعتحتوي ). الكربون ذرات على تحتوي التي المختلفة بأشكالھا

 الكیمیاء تشمل أن یمكن. الكربون على حیوانات، أو نباتات كانت سواء الماضي، في حیة كانت
 فقط، والھیدروجین الكربون على تحتوي التي والمركبات الھیدروكربونات دراسة العضویة
 .أخرى عناصر على أیضا تحتوي ولكنھا الكربون على القائمة التركیبات إلى باإلضافة

 جمیع في الكربون أن حقیقة خالل من الرسومات مع العضویة المركبات تصویر تبسیط یتم
 .1 والھیدروجین ،2 األكسجین ،3 النیتروجین روابط، ثالث لھ اتقریب العضویة المركبات

 والمبیدات والبالستیك المحركات زیوت مثل عناصر تعتبر. طبیعیة العضویة المواد جمیع تعتبر ال
ال  عضوي كلمة الكیمیاء، في أنھ فقطتذكر . البشري لالستھالك آمنة لیست ولكنھا عضویة، الحشریة



 والھیدروجین الكربون من كل على تحتوي التي المواد ولكن ضارة، غیر أو صحیة بالضرورةتعني 
 مصادر طبیعیة أو اصطناعیة. من

. المعدنیة والعضویة العضویة غیر مركباتال وسلوك تركیب دراسة ھي العضویة غیر الكیمیاء
 على. الھیدروجین عنصر على المواد تحتوي قد ولكن الكربونیة، غیر المركبات جمیع ھذا یغطي
 إلى العضویة غیر والكیمیاء العضویة الكیمیاء تمیل ین،تاالثن بین كثیرة اختالفات وجود من الرغم

 المعادن مثل عناصر یشمل وھذا. حیة ولم تكن یوما لیست العضویة غیر المركبات. التداخل
 CHI Color Generators داخل الھیدروجین بیروكسید. والھواء والماء والزجاج والمعادن

 غیر المواد على أمثلة كالھما CHI Deep Brilliance ضمن والصودیوم الكالسیوم وھیدروكسید
 .العضویة
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 المادة قواعد

 من خلیط أو نقیة كیمیائیة مادة المادة تكون أن یمكن. وزن ولھا مساحة تشغل مادة أي ھي المادة
 أو لمسھا یمكننا فیزیائیة خصائص ولھا غازیة أو سائلة أو صلبة مادة أنھا على موجودة المادة. المواد
 الطاقة تشكل. طاقة بل ،لیست مادة نراھا، أننا من الرغم على الكھرباء،. رؤیتھا أو ھاشمّ  أو تذوقھا
 الفصل راجع الطاقة، حول المعلومات من لمزید. العالم ھذا في الوجود في معروف شيء كل والمادة

 .الكھرباء أساس: 13

 .عنصر ھو الكیمیائیة للمادة شكل أبسط

 أبسط في العناصر على العثور تم. الكون داخل المادة كل تشكل امختلف اكیمیائی اعنصر 90 ھناك
. بھ خاصة وكیمیائیة فیزیائیة خاصیة عنصر كلل. اھویتھ تفقد فسوف أكثر، اتقسیمھ تم إذا. أشكالھا

 Sو األكسجین، یحدد O الھیدروجین، یحدد H المثال سبیل على. عنصر كل معینة حروف تحدد
. اإلنترنت على أو الكیمیاء كتب في للعناصر الدوري الجدول على العثور یمكن. إلخ الكبریت، یحدد

 .ورموزھا العناصر جمیع بإدراج ستقوم

 -  Hو الكربون -  Cو األكسجین -  O ھي الحیة الكائنات جمیع بین المشتركة األربعة العناصر
 .النیتروجین -  Nو الھیدروجین

  



P. 5 

 .للعنصر كیمیائي مكون أصغر ھي الذرة

 .الكیمیائیة الخصائص بجمیع تحتفظ التي المادة من وحدة أصغر ھي الذرات

 البروتونات كمیة حسب الذرات تصنیف یتم. العناصر خصائص نفس على وتحتوي الذرات تتكون
 یمكن ال العناصر، غرار على. فریدا عنصر كل یجعل ما ھذا. النواة في الموجودة والنیوترونات

 وإلكترونات بروتونات من الذرات تتكون. عادیة كیمیائیة بوسائل أبسط مادة أي إلى الذرات تحویل
 .ونیوترونات

 تحمل ال. سلبیة كھربائیة شحنة اإللكترونات تحمل. إیجابیة كھربائیة شحنة البروتونات تحمل
 النواة للذرة المركزي الجزء في امع والنیوترونات البروتونات تسمى. كھربائیة شحنة النیوترونات

 .النواة" تدور في مدار" واإللكترونات

 أن یمكن كیمیائي لمركب أساسیة وحدة أصغر البعض ببعضھا مرتبطة الذرات من مجموعةتمثل 
 .كیمیائي تفاعل في تشارك

 H تدمج عندما المثال، سبیل على. جزيء على تحصل الثابتة، حالتھا في الذرات جمعن عندما
 ذرتین على یحتوي الذي الجزيء یعتبر). H2O( الماء على تحصل) األكسجین( Oو) الھیدروجین(

 الذي الھواء أو( الجوي األكسجین ھو ذلك على مثال. اعنصری جزیئا العنصر نفس من أكثر أو
 ھي األمونیا. مركبة عناصر على حصلن مختلفة، عناصر مع أكثر أو ذرتین دمج عند). O2 تنفسھ،ن

 ال). NH3( ھیدروجین ذرات 3و نیتروجین ذرة على األمونیا تحتوي. مركب عنصر على مثال
 ، Monoethanolamine نستخدم ،بدال منھ. األمونیا Farouk Systems شركة تستخدم

 حموضة درجة على بحفاظھ ومعروف عضوي كیمیائي مركب ھوو ،MEA باسم أیًضا المعروف
 الفصل راجع ،CHI Ionic Color حول المعلومات من لمزید. األمونیا عكس على مستقرة، الشعر

10. 

 بحاالت تُعرف ھذه. یةغاز أو سائلة أو صلبة: حاالت 3 في المادة على العثور یمكن سابقًا، ذكرنا كما
 في المثال سبیل على المیاه توجد أن یمكن. المادة فیھا توجد التي الحالة الحرارة درجة دتحدّ . المادة
 في وبالمثل البخار؛ من غاز شكلفي  الماء یوجد الغلیان، حرارة درجات في: الثالث الحاالت جمیع

. سائال الماء یكون القیاسي، شكلھ في. صلب شكل وھو ا،جلید الماء یصبح التجمد، حرارة درجات
 ھذا یُعرف. ھو كما یبقى لھا الكیمیائي التركیب فإن المادة، حاالت یغیر الماء أن من الرغم على

 .المادي بالتغیر اأیض للمیاه الفیزیائیة الخصائص في التغییر
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 مثال المواصفات الحالة
 شكل وحجم محدّدان صلبة

 
 شكل وحجم محدّدان CHIلدى فرشاة 

  الحاویة شكل یأخذ متغیر شكل ثابت، حجم سائلة
 أكسدة

 أكسجین+  
 ھیدروجین -

 تخفیض
 األكسجین -

 ھیدروجین+ 

 
 ولكنھ محدد، حجم CHI شامبو لدى

 الشامبو زجاجة شكل سیأخذ
 ویمأل شكال یأخذ - متغیر وشكل حجم غاز

 الحاویة

 
 على CHI الشعر مثبت في الدافع لدى
 حاویة أي شكل وسیأخذ محدد غیر حجم

 .فیھ موجود
 والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص

 .فردي بشكل المواد على التعرف والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص لنا تتیح

 ھذه تحدید یمكن. والملمس والوزن والحجم اللون مثل میزات الفیزیائیة الخصائص تتضمن
 تغیر یحدث عندما. كیمیائي تغییر على تنطوي الھي و كیمیائي تفاعل استخدام دون الخصائص

 اللون تغییر على الشعر قدرة إن. للمادة الكیمیائیة الخاصیة ھي ھذه كیمیائي، وتفاعل فعلي كیمیائي
 .الكیمیائیة الخصائص على مثال ھي CHI Color Generator و CHI Ionic Color تولیفة مع

. فیزیائیة قوة عن ناتج مادي تغییر أو كیمیائي تفاعل من كیمیائي تغییر طریق عن إما المادة تغییر یتم
 .الفیزیائي التغییر یسمى الكیمیائیة الخواص تغییر بدون للمادة الفیزیائیة الخواص في التغییر
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 عدم بسبب الشعر داخلفیزیائي  رتغیّ  حدوثب CHI Organic Tone & Shine استخدام یتسبب
 جدیدة، مادة ابتكار عند أو للمادة الكیمیائي التركیب في تغییر یحدث عندما. كیمیائي تفاعل حدوث
 .الكیمیائي التغییر یسبب ما ھو معینة عناصر طرح أو دمج إن. كیمیائي رتغیّ  یحدث

 ینتج الذي األكسجین مع مادة خلط یتم عندما وتحدث الكیمیائي التغییر على مثال ھي األكسدة
 یبدأ فإنھ ،CHI Color Generator مع CHI Ionic Hair Color خلط یتم عندما. كسیداأل

 بلون األنبوب من CHI Ionic Hair Color خروج سبب ھذا یفسر. الشعر لون وتطویر كسدةباأل
 .بأن یصبح قاتما الخلیط یبدأ ،CHI Color Generator إضافة وبمجرد أبیض فاتح

 عامل االختزال ویكتسب األكسجین المؤكسد العامل یفقد عندما األكسدة اختزال أو األكسدة حدثت
 أن یمكن. نوعین بین اإللكترونات نقل على ینطوي كیمیائي تفاعل ھو األكسدة اختزال. األكسجین

 إزالة عند اأیض تحدث أن یمكن األكسدة ألن األكسجین بدون واالختزال األكسدة تفاعالت تحدث
 .إحدى المواد من الھیدروجین

 یخلق الكربون یتأكسد عندما. البسیط واالختزال األكسدة تفاعل على مثال ھو الكربون أكسید ثاني
 عامل الھیدروجین بیروكسید. األكسدة بعامل األكسجین تطلق التي المادة تُعرف. الكربون أكسید ثاني

 مؤكسد عامل تعتبر وبالتالي الھیدروجین بیروكسید على CHI األلوان مولدات تحتوي. شائع مؤكسد
 .اللون خدمة أثناء

. االختزال بعامل المركب من األكسجین تزیل أو مركب إلى الھیدروجین تضیف التي المادة تُعرف
 من األكسجین إزالة تتم ، CHI Ionic Hair Color مع CHI Color Generator خلط یتم عندما

 .الھیدروجین بیروكسید تخفیف ویتم المولد في الھیدروجین بیروكسید

 یعتبر. امؤكسد اللون یصبح وبالتالي CHI Ionic Color إلى األكسجین إضافة یتم ذلك، إلى إضافة
CHI Ionic Color عند یحدث كیمیائي تفاعل ھو االختزال تفاعل. المختزل العامل الحالة ھذه في 

 .كیمیائي تفاعل بواسطة مادة إلى الھیدروجین إضافة أو من األكسجین إزالة

 الكیمیائیة الخدمات تكون لن. األكسدة الذي تحدث فیھ وقتال نفس في ادائم االختزال تفاعل سیحدث
 .األكسدة اختزال تفاعل بدون ممكنة

 طاردة تفاعالت - الظروف بعض تحت الكیمیائیة التفاعالت طریق عن الحرارة إطالق یمكن
 یشعرون ال الزبائن معظم ولكن للحرارة طاردة تفاعالت األكسدة تفاعالت جمیع تعتبر. للحرارة

 الحرارة مع باالشتراك مادة من بسرعة األكسجین إطالق یتم عندما. إطالقھا یتم التي بالحرارة عادة
 .عود كبریت إشعال ذلك على مثال. االحتراق یحدث والضوء،

 



 فیزیائیة وخلطات نقیة مواد

جمیع . نقیة مادة ثابتة بنسب المسألة تعتبر. ممزوجة أو نقیة أنھا على المواد جمیع تصنیف یمكن
 الماء أن من الرغم على. نقیة مواد ھي والعناصر والذرات األولیة والجزیئات المركبة الجزیئات

 ھو المادي الخلیط أو الممزوجة المادة. انقی لیس الصنبور من الماء أن إال نقیة، مادة یعتبر المقطر
 ممزوجة حالة في التجمیل أخصائیو یستخدمھا التي المواد معظمتتواجد . كمیات بأي مواد من مزیج

 ).مادي كمزیج أو(
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 والخلطات النقیة المواد بین الفوارق

 

 المواد النقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمیع المواد

 مواد نقیّة
 خلطات

 العناصر

 (ھیدروجین،
 أكسجین
 صودیوم

 نیتروجین)

 المركبات

،صودیوم(  
 ھیدروكسید

الصودیوم  كلورید
 أمونیا)

 متماثلة

 محالیل الھواء،(
 المالح، الماء

 بیروكسید
)الھیدروجین  

 غیر متماثلة

 معظم(
 منتجات
 التجمیل
)واألظافر  

 المواد النقیة

 كیمیائیا متحدة 
 نسب ثابتة 
یمیائیة كوخصائص فیزیائیة  

 ممیزة
 أمونیا وصودیوم 



 الخلیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخلیط

 یزیائیاف متحد 
 حدودةم یرغ نسب 
 لخصائصا ینب جمع 

 والكیمیائیة الفیزیائیة
 بیروكسیدو لھواءا یعتبر 

 على أمثلة الھیدروجین
 الخلیط
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 والمستحلبات والعوائق المحالیل

 والممنوع المحلول بین الفرق تحدد جمیعھا المادة ذوبان وقابلیة الجسیمات وحجم المادة نوع إن
 إلیجاد سائل في ذابةمُ  مادة ھو ذابالمُ . أكثر أو مادتین من ثابت خلیط ھو المحلول. والمستحلب

 .ذیبالمُ  ھو والماء ذابالمُ  ھو الملح یكون الماء، في الملح یذوب عندما. محلول

 باسم اأیض ویُعرف أخرى، مادة في ذابةمُ  مادة ھو ذابالمُ . أكثر أو مادتین من یتكون خلیط - محلول
 .ذیبالمُ 

 .بللترسّ  كبیرة صلبة جسیمات على یحتوي خلیط - العوائق

 .خلطھا سائلین أو أكثر ال یمكن من مزیج - المستحلبات

 .آخر مذیب أي من أكثر المواد إذابة على القدرة لدیھا. اعالمی امذیب المیاه تعتبر: حقیقة

 للمزج قابل غیر أو) مستقرة محالیل لتكوین امع مزجھ یمكن سائل( للمزج قابل إما السائل یعتبر
 یُعتبران ،والكحول الماء خلط یتم عندما). الخلط عند مستقر محلول تكوین على قادر غیر سائل(

 بالزیت، الماء خلطیُ  عندما. ینفصال ولن محلول لتشكیل امع ممزوجین سیبقیان ألنھما للمزج قابلین
 السوائل بین الجمع یتم. االنفصال في المكونات ستبدأ ،ینساكن اتُرك إذا. للمزج قابل غیر الخلیط یعتبر
 .عوائق لتكوین للمزج القابلة غیر

 على العوائق تحتوي. عائقا المذابة غیر الجسیمات مع المستقر غیر السائل الفیزیائي المزیج یعتبر
 مستقرة غیر العوائق ھي. امع مزجھا یصعب ما وعادة المجردة للعین مرئیة تكون أكبر جزیئات

 .الوقت مروروتنفصل مع 

 مطورك ھز المستحسن من. للمزج قابلة غیر مادة CHI Color Generator یعتبر: سؤال شائع
 فصل یمكن الوقت مرورمع . اجید ممزوجة المكونات جمیع أن من للتأكد لون تطبیق كل قبل الخاص
 .المطور داخل معینة مكونات

 عندما. مستحلب باستخدام ما حد إلى امستقر امزیج للمزج قابلین غیر محلوالن یصبح أن یمكن
 كال أن من الرغم على. مستحلب تشكیل یتم مستحلب، باستخدام امع نمستقری غیر محلوالن یرتبط

 بمعدل الزمن من طویلة لفترة ینفصالن یزاالن ال أنھما إال ما، حد إلى مستقرین یعتبران المحلولین
 أن الممكن فمن الصحیحة، الحرارة درجة في صحیح بشكل المستحلب تخزین تم إذا. العائق من أبطأ

 .األقل على سنوات 3 لمدة مستقرة حالة على المواد تحافظ

المنشط  جزيءلدي ال. والماء الزیت بخلط تسمح وصل كحلقة تعمل مواد ھي منّشطات السطوح
 لتصقیوس للماء محب الممتص للرطوبة یعني). للدھون ألیف( وذیل) ممتص للرطوبة( رأس للسطح
 لماءالمحب ل الرأس یذیب الحالة، ھذه في. بالزیت لتصقیوس لزیتمحب ل عنيی للدھون ألیف. بالماء



. مستحلب لتشكیل امع والزیت الماء امؤقت یجتمع وبالتالي الزیت للدھون المحب الذیل بویذیالماء 
 الزیت باتجاه الداخل إلى للدھون بالمح منّشط السطوح ذیل سیشیر الماء، إلى الزیت إضافة عند

 الماء یضاف عندما. الماء في زیتال مستحلبب ھذا یُعرف. إلى الخارج للماء المحب الرأس ویشیر
إلى  للماء المحب رأسال ویشیر إلى الخارج للدھون المحب حوالسطمنّشط  ذیل سیشیر الزیت، إلى

 .الزیت في الماء مستحلبب ھذا یُعرف. الماء نحو الداخل

 .بالزیت ومحاطة مخفیة الماء جزیئات ألن دھني ملمس ذو الزیت في الماء مستحلب سیكون

 ،CHI Blondest Blonde Powder Lightener & Sunglitz Lighteners مثل المساحیق
 الشحن أثناء تنفصل قد. الصلبة المواد من أكثر أو واحد نوع من فیزیائي خلیط عن عبارةھي 

 .استخدام كل قبل ادائم یتم خّضھا أن ویجب والتخزین
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 منّشط السطوح في الشامبو

 بسھولة غسلھ یمكن - الطول قصیر

 قلیال البشرة یرفع لكنھ للغسیل جید - سلبي شحن

 سلبیة شحنة تتبقى. الشعر من وأوساخ دھنیة حبیبات نتكوّ  في یتسبب منّشط السطوح في الشامبو
 قلیال. البشرة ترفع طفیفة

 

 قبل الشامبو  بعد الشامبو

 

 البلسم في منّشط السطوح

 بسھولة یوضع - طویل

 البشرة تنعیم على ویساعد الشامبو الناتجة عن السلبیة الشحنةیصّحح  – إیجابي شحن

 على اإلیجابیة الشحنة تساعد. الشامبو بخالف غسلھ یقاوم وبالتالي منّشط السطوح في البلسم أوسع
 .البشرة وتنعّم الشامبو خلفھا التي السلبیة الشحنة تصحیح

 

 

 

 

 بعد الشامبو    بعد البلسم    



 الكیمیائیة للمنتجات الشائعة المكونات

 لالستخدام الصالون منتجات من واسعة مجموعة البتكار المستخدمة المكونات من اآلالف یوجد
 المكونات بعض تشمل. یومي أساس على المكونات ھذه مع اتصال على التجمیل خبراءو ،الیومي

 :یلي ما الجدیرة بالذكر

 یتم كما والنیتروجین الھیدروجین من یتكون. اجد قویة رائحة ذو لونمن دون  غاز األمونیا: األمونیا
 األمونیا بذوّ تُ . البشرة باختراق للمنتجات للسماح لشعردرجة الحموضة في ا مستوى لرفع استخدامھ

 .قلوي محلول إلعطاء الماء في

 مشابھ بشكل البشرة ترفع. مونیااأل من بدال تستخدم ما غالبا مادة ھي الكانوالمین مادة: الكانوالمین
 من أي في األمونیا Farouk Systems شركة تستخدم ال. رائحة أخف تنتج ولكنھا لألمونیا

 .المنتجات
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 یؤدي. CHI Ionic Hair Color داخل األمونیا من بدال والمینالمونوإیتان ستخدمیُ 
 الشعر في الحموضة مستویات على یحافظ فإنھ ذلك ومع األمونیا؛ وظائف نفس  مونوإیتانُوالمینال

 یطلق ال األمونیا، عكس على مونوإیتانُوالمین،ال أن كما. یضفي على الشعر الصحة مما مستقرة
 (أو المطور). الھیدروجین بیروكسید مع مزجھ عند قاسیة غازات

 األمونیا؟ على یحتوي ال تفتیح نظام أول كانت Sunglitz Lightening أنظمة أن تعلم ھل: حقیقة
 أراد الصناعة، ھذه في تفانیھ بسبب. األمونیا من حساسیةبال شامي فاروق إصابة بسبب ابتكاره كان
 .للزبون اأیض ولكن الفنانین، لزمالئھ فقط لیس أمانًا أكثر عمل بیئة یخلق أن

 في اأمان أكثر لمنتجات اجدید ااتجاھ وحدد Free Sunglitz Lightening System لدوُ  ھكذا
 .الشعر تصفیف صناعة

 في للمساعدة الجسم وكریمات والجلد الشعر منتجات في ستخدمتُ  ال لون لھا دھنیة مادة ھو سرینیلالغ
 .الرطوبة تثبیت

 حرارة درجة في سائلة تكون ما عادة. للبشرة وسلسا اناعم اوشعور للشعر المعان السلیكون توفر
 األحیان بعض في تعدیلھا یمكن ولكن الماء في للذوبان قابلة غیر كما أنھا. تناسقھا في وزیتیة الغرفة

 .الماء في للذوبان قابلة لتصبح أخرى ذرات أو اإلیثیلین الیكولغ بمجموعات

 غازات منھا تنبعث. بسھولة تبخرتو الكربون على تحتوي مركبات ھي المتطایرة العضویة المركبات
 لبعضھا یكون قد الكیمیائیة، المواد من متنوعة مجموعة تشمل إنھا. سوائل أو معینة صلبة مواد من
 مثل منتجات خالل من المتطایرة العضویة المركبات تنبعث. المدى طویلة أو قصیرة صحیة آثار

 المركبات. الشعر ومثبتات األظافر وطالء الدھان، ومزیالت ،وأقالم التحدید التنظیف، لوازم
 .اإلیثیل كحول أو SD كحول ھي الشعر مثبت في المستخدمة الشائعة المتطایرة العضویة

 ذو المحلول یعتبر. مائيال محلولال أساسیات أو الحموضة قیاس ھوالمحتمل  الھیدروجیني الرقم
 7 من أقل حموضة درجة ذو محلولال یعتبر). أساسي أو( قلوي 7 من أعلى الھیدروجیني الرقم

 الھیدروجیني الرقم فھم إن). محاید( 7 من قریبة حموضة درجة على النقي الماء یحتوي. احمضی
 .الصالون خدمات جمیع لفھم حیوي أمر واألظافر والجلد الشعر على تأثیره وكیفیة

 

 الھیدروجیني الرقممقیاس 

 

                  قلوي                                     حیادي                                     حمضي 
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 األحماض

 أیون إلى الكیمیائي تفاعلھا األحماض تعزو. احمض 7 من أقل حموضة درجة ذات مادة أي تعتبر
 حموضة درجة وضبط البشرة تقشیر في للمساعدة الصالونات في األحماض تستخدم. الھیدروجین

 Thioglycolic حمض. النباتات من ومشتقة ھیدروكسیل ألفاب األحماض ھذه عرفتُ . الكریم محلول
 .CHI Waves مثل الدائم التمویج حلولم في ستخدمتُ  سارة غیر قویة برائحة اللون عدیم سائل ھو

 القلویات

 فوق الھیدروجیني الرقم على القلویات تحتوي. القلویات في اكیمیائی تفاعال الھیدروكسید أیونات تخلق
 .وتبدو زلقة عند اللمس 7

 أن یمكن الشعر، أو الجلد على وضعھا عند. األزرق اللون إلى تحولتو األحماضب یتم تحیید القلویات
 في علیھ العثور یمكن جدا قوي قلوي ھو الصودیوم ھیدروكسید محلول. باالنتفاخ القلویات سببتت

 اوفق المنتجات ھذه استخدام اجد المھم من. CHI Deep Brilliance مثل الكیمیائیة الشعر مرخیات
 تسبب قد ألنھا الجلد على تحط أو تلمس المنتجات ھذه تدع الوعلیك أ Farouk Systems لتوجیھات
 العین، في دخلت إذا خاص بشكل خطیرة الصودیوم ھیدروكسید منتجات تكون قد. الجلد علىبحروق 

 .العین مالمسة لتجنب السالمة نظارات ادائم ارتد لذا

 حول أكثرمحدّدة  معلومات على للحصول بالمنتج الخاصة المواد سالمة بیانات ورقة راجع
 .اآلمن االستخدام

 تفاعالت التحیید

. الماء وتشكل البعض بعضھا دتحیّ  فإنھا متساویة، بنسب امع والقلویات األحماض خلط یتم عندما
 CHI Deep Brilliance Balance Instant مثل محاید عند والقلویات األحماض تفاعل یحدث

Neutralizing 

 عند التفاعل نفس یحدث وبالمثل،. CHI Deep Brilliance Relaxer بعد الشامبو تطبیق یتم
 .CHI Quick Smooth خدمة بعد CHI Quick Smooth Cream Neutralizer تطبیق

 الملونات في الشعر لون كیمیاء

 لون من تتراوح المستخدمة الشعر ألوان ظالل من مجموعة األصباغ من مختلفة تركیباتتخلق 
 .دائمو دائم ونصف دائم وشبھ مؤقت

 أصباغ األكسدة

 .البیروكسید بواسطة تنشیط إلى وتحتاج لونمن دون  األكسدة أصباغ •



" محاصرة" تصبح أكبر جزیئات في تتأكسد حیث بعمق القشرة تخترق صغیرة جزیئات إنھا •
 .الشعر في

 .الشعر لون ودرجات الدائم الشعر لون في األصباغ من األنواع ھذه ستخدمتُ  •
 .للشعر األمد طویل لونا المؤكسدة األصباغ استخدامیوفر  •
 .لونھ أو الطبیعیة حالتھ إلى الشعر یعود أن یمكن ال األصباغ، من األنواع ھذه استخدام بعد •
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 بشكل لونمن دون  األكسدة صبغات تكون. أكسدة أصباغ ھي والمقرنات المتوسطة األصباغ من كل
 ملونات كمادة األول المقام في استخدامھا یتم. الجزیئي الوزن منخفض امنتج تكون ما وعادة عام،

 األكسدة أصباغ تمتلك. الدائمة وشبھ النھائیة وشبھ الدائمة الشعر صبغات أساس وتشكل شعبیة
 األلوان مجموعة من واسعة مجموعة توفر نھاإ. األمد طویلة نتائج وتحقیق الرمادیة للتغطیة خاصیة

 .الموضة وألوان الرمادي والتحكم األلوان تحسین تشمل التي

 وسیطة( مقرنةالو) أولیة وسیطة( كسدةاأل في الدرجة األولى فئتین، تحت األكسدة أصباغ تندرج
 منھا كل من األقل على واحد نوع استخدام الضروري من األنواع، ھذه باستخدام لون إلنتاج). ثانویة

 أصباغ تعتمد ما اغالب. النتائج أفضل سیضمن ھذا. القلویة الظروف في مثالي أكسدة مع وخلطھ
  toluenediamine 2,5 أو p-phenylenediamine مثل من الصباغ وسیط محلول على األكسدة
 .المثالیة األلوان لتحقیق

 تعطي الصبغة في البیروكسید كمیة زیادة أن یُالحظ عادة. الھیدروجین بیروكسید ھو مھم آخر نمكوّ 
 .وأسرع أخف نتائج

 كیمیائي لتفاعل وتخضع أكثر أو كربون ذرة على تحتوي عضویة مركبات ھي األولیة الوسطیات
 إلى تنتمي عطریة مركبات األول المقام في ھي األكسدة أصباغ. بیروكسید مع خلطھا عند) أكسدة(

 :التالیة الثالث الرئیسیة الكیمیائیة العائالت

 دیامینال •
 مینوفینولاأل •
 الفینول •

 .الطبقة أو الظل لخلق األولیة المتوسطة الصبغة مع تتفاعل حتى لونومن دون  أنیلینیة ھي المقرنات

 المقرنات من االستخدام شائعة أنواع 3 ھناك. الشعر صبغة لون تحدد كیمیائیة مركبات ھي المقرنات
 .الشعر لون تركیبات في

 من أغمق مستویات في ستخدمتُ  سوداء-زرقاء صبغة إلنشاء المقرنات الزرقاء استخدام یتم .أ
 صبغات إلنشاء وسیطة أولیة مادة باستخدام صغیرة بكمیات تخفیفھا ویمكن الشعر لون

 .باردة شقراء أللوان وكذلك مطلوبة أخرى
 المقرنة مع متوسط ابتدائي مزیج یعطي بینما یةبنّ  أرجوانیة صبغة الحمراء المقرنات تعطي .ب

 .أرجوانیة صبغة
 امتصاصھا عند األلوان من واسعة مجموعة واألخضر األصفر اللون مقرنات تنتج أن یمكن .ج

 ھو المزیج. طبیعیة أكثر شعر بألوان یسمح مما األصباغ، لتشكیل أساسي وسیط مع وخلطھا
 .مائلة إلى األخضر بنیة صبغة



 األصباغ المباشرة

 أصباغ معدّة وملّونة سابقا. •
 مع خلطھا عند تتغیر ال. البیروكسیدخلطھا مع  یلزم ال األكسدة، إلى الحاجة لعدم نظرا •

 .صحیح بشكل صیاغتھا یتم لم ما مستقرة غیر تصبح أن یمكن ولكن البیروكسید
 .قلیالً  الشعر ألیاف تخترق أو للبشرة الخارجي بالجزء األصباغ ھذه تلتصق •
 تصفیف ومنتجات والبلسم الشامبو مثل المؤقتة األلوان في عادة المباشرة األصباغتُستخدم  •

 .الدائمة شبھ األلوان أو الشعر
 إلى شامبو من الصبغة من النوع ھذا سیستمر ن،الملوّ  المنتج من مؤقت نوع في تركیبھ عند •

 .آخر
 الصبغة من النوع ھذا یستمر أن یمكن نة،الملوّ  المنتجات من دائم شبھ نوع في تركیبھ عند •

 .الشامبو من أنواع 8 أو 6 حتى
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 ستساعدك الكیمیاء في الصالون

 اكبیر ادور ستلعب المنتجات كیمیاء أو المنتجات حلول فإن ،الھیدروجینيالرقم  مقیاس تتعلم كنت إن
 .تأثرھا كیفیة في

 .الصالون في بفعالیة المنتجات استخدام على للكیمیاء أساسي فھم امتالك سیساعدك

 

 الكھرباء

 .الكھرباء تأثیرات ھي فھذه والبرق الرعد نختبر حین

 حین. لكھرباءا تأثیر اأیض ھذا بمقبس؛ األسالك ضعیف جھازإن أوصلت  نارشرارات  طلقنست
 ھذا. كتلة لھا ولیس مساحة الكھرباء ال تشغل. المحیط الھواء على المرئیة التأثیرات ترى ھذا یحدث
 من شكل إنھا. نقیة طاقة تولد التي الذرة حول الجسیمات حركة ھي الكھرباء. ا لیست مادةأنھ یعني

 .تحركھ أثناء الحراریة أو الكیمیائیة أو المغناطیسیة التأثیرات یكشف الطاقة أشكال

 أو تموصال ھي غیر المواد جمیع. الموصل طول على الكھرباء تدفق ھو الكھربائي التیار
 .خاللھا من الكھربائي التیار انتقال سھولة على یعتمد ھذا. موصالت

 المواد عبر بالمرور للكھرباء وتسمح موصالت ھي المعادن. الكھرباء توصل مادة أي ھو الموصل
 الماء عتبریُ . الكھربائیة واألسالك المحركات في ستخدمویُ  اأیض جید موصل ھو النحاس. بسھولة

 ھي البحیرة في الماء أو الصنبور ماء في عادة توجد التي األیونات ألن فقیرا موصال النقي رالمقطّ 
 .العاصفة أثناء البحیرة في السباحة الناس على یجب ال لماذا بالتأكید یفسر ھذا. جیدة موصالت

 والخشب الحریر. الكھرباء تنقل ال مادة ھو العازل ة بالعازلة.موصلال غیرتُعرف أیضا المادة 
 مغطاة) الموصل( ملتویة معدنیة خیوط من الكھربائیة األسالك تتكون. جیدة عوازل ھي والزجاج

 ).العازل أو الموصل غیر( مطاطیة بطبقة أو بالبالستیك

 مصدر من تنتقل التي واإلیجابیة السلبیة الكھربائیة التیارات مسار ھي الكاملة الكھربائیة الدائرة
 .التولید مصدر وخلف الموصل عبر التولید

 

 الكھربائي التیار أنواع

 )AC( المتردد والتیار) DC( المباشر التیار الكھربائي، التیار من نوعان ھناك



 وسائل بواسطة إنتاجھا ویتم فقط واحد اتجاهب تنتقل التي للتیارات مستمر تدفق ھو - المباشر التیار
 المباشر التیار بعد عن التحكم وأجھزة الالسلكیة التصمیم وأدوات المحمولة الھواتف تستخدم. كیمیائیة

 الطاقة تخزن وھي للعمل، امباشر اتیار سیارتك في البطاریة تستخدم. المستخدمة البطاریة بسبب
 إلى المباشر التیار ریغیّ  جھاز ھو المحول. العمل السیارات معظمتستطیع  ال ھذا بدون. الكھربائیة

 .المتردد التیار

 .باستخدامھ لك یسمح مما قابس، أو سلك على عادة المحوالت تحتوي

 ویستخدم منتظمة، فترات على الثانیة في مرات عدة اتجاھھ یعكس كھربائي تیار - المتردد التیار
 إلى الكھربائیة الطاقة توصیل فیھ یتم الذي الشكل ھو المتردد التیار. الطاقة إمدادات في عادة

 توصیل عند عادة المستھلكون یستخدمھا التي الكھربائیة الطاقة شكل وھو والمساكن، الشركات
 .الحائط مقبس في الكھربائیة والمصابیح والمراوح والتلفزیونات المطبخ أجھزة

 

 


