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1. GAIA  
ILE-APAINKETAKO AHOLKULARIAREN 

LAN-PROTOKOLOA 

1. ILE-APAINKETAKO AHOLKULARIAREN LAN-PROTOKOLOA 

Irudi pertsonaleko eta korporatiboko aholkularitzak zenbait alderdi errazteko lan 

egiten du; besteak beste, janzkera, protokoloa, jokaera soziala, oratoria, ilearen 

itxura, gizonaren aurpegiko ilearen diseinua, makillajea, etab. Hori guztia, 

besteak beste kromoestetikako tekniketan eta pertsonaren morfologiaren 

analisian oinarriturik. 

Gero eta ohikoagoa da, produktibitatea handitzeko eta lan-prozesuko 

akatsak saihesteko, edozein lanpostutan lan-protokoloak ezartzea. 

Protokoloa honela defini daiteke: aholkularitza arrakastatsua izan dadin, 

ezarritako arau multzo eta ekimen-prozedura zehatzak. Zehatz-mehatz azaltzen 

da nola lan egin behar den kalitatezko aholkularitza emateko, desbideratzerik 

gabea.  

Irudi pertsonalean lan egiten duten profesional guztiek lan-protokolo bati 

jarraitu beharko diote; protokolo horrek une oro mugatu eta gidatuko du lana. 

Gainera, lan egiteko moduetan enpresa bereko langileen artean dauden aldeak 

saihesteko, ezinbestekoa da protokoloak garatzea.  

1.1. ILE-APAINKETAKO AHOLKULARIAREN LAN-EREMUA 

Pertsona orok, kanpoko itxuraren bitartez, bere izaerari buruzko informazioa 

transmititzen digu gainerakooi. Horixe da irudi pertsonala. Hala ere, informazio 

hori ez digu soilik kanpoko itxurak emango: jokaerak, keinuek, hitzezko nahiz 

hitzik gabeko hizkuntzak... ere informazio gehiago emango digute. 

Ile-apainketako aholkulariak bezeroek helarazten dioten pertzepzio eta 

balioak aintzat hartuta lan egiten du. Aholkulariak jakin behar du bezero 

bakoitzak zer transmititzen duen ilearen kolorearen, orrazkera estiloaren, ile-

mozketaren, itxuraren eta adatsaren osasunaren bidez; hau da, zein diren 

bezeroak transmititzen dituen kodeak eta sinboloak. 

Beraz, bere lan esparrua zuzenean dago lotuta bezeroei itxura aldaketa 

egokia proposatzeko duen gaitasunarekin. Ilea zaintzeko eta haren aldaketa 
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estetikorako proposamenak harmonikoa izan behar du norbanakoaren irudia 

osatzen duten gainerako elementuekin.  

Aldaketa horrek honako hau hartzen du barne: 

 Azterketa estetikoa egitea, ile-analisiaren eta gorputz-morfologiaren 

tekniken bitartez. 

 Bezeroaren itxura edertzea, adatsaren luzera, kolorea eta forma  

—behin-behinekoa edo behin betikoa— aldatuta. 

 Estilo desberdinak diseinatzea, ilea orrazteko eta biltzeko teknika 

ezberdinak elkartuta. 

 Ilearen alterazioetarako tratamendu estetikoak zehaztea, bai eta 

horretarako behar diren teknikak zein diren adieraztea.  

 Ilea eta ile-larrua zaintzeko beharrezkoak diren produktuak ezartzea. 

 Visagismo teknikak aplikatuta, eta bezeroaren estiloa eta parte hartuko 

duen ekitaldiaren ezaugarriak kontuan hartuta, bizarra eta bibotea 

atontzeko eta mozteko teknika egokienak zein diren adieraztea. 

 Bezeroari erakustea ilea nola zaindu behar duen, baita irudi berriaren eta 

ilearen estilismoaren teknikak zein diren ere.  

1.2. ILE-APAINKETAKO AHOLKULARIAREN EKINTZA-FASEAK 

Ile-apainketako aholkularitza egokia egiteko, honako fase hauek bete beharko 

dira, pausoz pauso: 

 Bezeroaren beharrak eta eskakizunak antzematea. 

 Bezeroaren estetika ikertzea. 

 Dokumentazio fasea. 

 Kabinete barneko lana. 

 Proposamenak diseinatzea. 

 Bezeroari proposamenak aurkeztea. 

 Kalitatea kontrolatzea eta ebaluatzea. 
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2. ESKAERAK ETA PREMIAK ANTZEMATEA 

Aholkularitzako hasierako faseak ahalik eta informazio gehien lortzea izango du 

helburu, horrela eskaini ahal izango baitiogu bezeroari bere premietara 

egokitzen den zerbitzua. Fase horretan, funtsezkoa da informazioa bide 

guztietatik jasotzea, bai hitzezkoetatik, bai hitzik gabekoetatik. 

Honako teknika hauek erabiliko ditugu informazioa jasotzeko: 

 Elkarrizketak eta solasaldiak: aurretik landutako gidoiari jarraituko zaio. 

Oso garrantzizkoa da behaketa guztiak idatziz gordetzea. 

 Galdeketak: lana gauzatzeko beharrezkoa den informazio guztia jasoko 

dute. 

 Ikus-entzunezko materiala: bezeroak zer nahi duen ulertzen lagunduko 

digu. Material horrek informazio ahalik eta zehatzena lortzen lagunduko 

digu. 

Fase garrantzitsuenetarikoa da: txarto (edo ez behintzat behar bezain ondo) 

eginez gero, amaierako lanak ez baitu espero dugun emaitza izango. 

Ezinbestekoa da jakitea bezeroak zer estilo- eta edertasun-eredu transmititu 

nahi duen, horren arabera, hurrengo faseetako lana bideratuko baitigu.  
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2.1. ESKAERAK ETA PREMIAK 

Bezeroaren beharrek bat etorri behar dute aholkulariak hautemandako 

oinarrizko premiekin: ezinbestekoak dira irudi egoki bat lortzeko. Bezeroaren 

eskaerek, ordea, bere desirak betetzeko eskatu dizkigun lanekin dute zerikusia. 

Beraz, bereizi egin behar da bezeroaren eskaeren eta premien artean. 

Bezeroaren premiak eta eskaerak ulertzea lan konplexua izan daiteke. 

Zenbait bezero ez dira erabat kontziente dituzten premiez, agian ez direlako gai 

horiek behar bezala adierazteko edo erabilitako hitzak interpretatu beharko 

ditugulako. Horrelakoetan, ile-apaindegiko aholkulariak hauteman behar ditu 

eskakizun eta premia horiek, bai hitzez esandakoak, bai adierazi gabeak. 

 

2.2 AHOLKULARITZARAKO BALDINTZAK 

Beti errespetatuko dira gizarte- eta lan-eskakizunak, baita visagismo-teknikak 

ere.   

Bezeroari entzunda eta zuzenean galdetuta lortuko dugu haren gizarte-

gertakarietara eta lan arlora egokitzen den aholkularitza-proposamena egiteko 

beharrezkoa izango dugun informazioa. Kontuan izan behar dugu gure lana 

protokolo ofizial jakin bati egokitu beharko ote zaion (zibila, militarra, erlijiosoa), 

edo, aldiz, araudi sozialari lotu gabeko zeremonia publiko edo pribatua izango 

ote duen xede. Edonola ere, irudia egokia izango da, bai, pertsonaren 

adinerako eta profilerako, bai, halaber, helburu duen gertakari sozialerako. 

Bestalde, aholkularitza-eskaerak ez dira soilik sozialak edo lan-arlokoak; 

horiek ez ezik, ikus-entzunezkoetako edo agertokietako pertsonaia bat 

karakterizatzea izan dezakete helburu, edo modarekin zerikusia duten 

lanbideak ere bai.  
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3. BEZEROAREN AZTERKETA ESTETIKOA 

Ile-apainketako edozein aholkularitza egiteko, xehe aztertu beharko dira 

bezeroaren ile mota, aurpegiaren forma eta morfologia. 

Fase horrek lagunduko digu gaurko edertasunaren kanonera hurbiltzen, 

harmonikoak ez diren ezaugarriak ezkutatzen edo, alderantziz, indartzen. 

3.1. ESTETIKA-PROTOKOLOAREN AZTERKETA 

Irudi-aholkularitzako edozein prozesutan, aholkulariak pertsonaren ezaugarri 

psikomorfologikoak ezagutzea da ardatza. 

Pertsonen biotipologia eta morfologia motak aztertuz hasiko gara, ondoren 

bezeroaren irudiaren nolakotasunak aztertzeko.  

Pertsonaren adina kontuan hartu beharreko faktore garrantzitsua da,  horren 

araberakoa izango baita egingo den aholkularitza-proposamena. Adina aintzat 

harturik, honako sailkapen hau egin daiteke: haur eta gazteak (20 urtera arte), 

heldu gazteak (20tik 39ra), heldu ertainak (40tik 49ra), helduak (50etik gora), 

eta zahartzaro hasiera, ertain eta aurreratukoak (69 urte arte, 84 arte eta 85etik 

aurrera). 

Jarraian, bezeroaren ezaugarri fisikoak aztertuko dira, duen egitura 

zehazteko: 

 Aurpegiaren forma 

 Profila 

 Belarriak 

 Begiak 

 Aurpegiera 

 Buru-hezurraren forma 

 Gorputzaren neurriak 

 Gorpuzkera, silueta, etab. 

Hori guztia ikertu eta gero, bezeroarekin adostuko da zer ezaugarri 

nabarmendu nahi dituen, eta zer disimulatu.  
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3.2. KOLORE-TESTA 

Test kromatikoa ere deitzen zaio. Horren bitartez jakingo dugu koloreek 

bezeroarengan harmonizatzen ote duten eta inperfekzioak disimulatzen 

laguntzen ote dioten.  

Bezeroaren ikerketa amaitu eta hainbat proba eta analisi egindakoan, 

bezeroaren kolore-paleta pertsonalizatua edo ile-kolorearen harmonia-taula 

lortuko dugu, zeinak bezeroaren irudi berria sortzen lagunduko digun. 

4. DOKUMENTAZIOA 

Kalitatezko ile-apainketako aholkularitza-zerbitzua eskaintzeko, ezinbestekoa 

da dokumentazioa kontsultatzea. Ez da ahaztu behar aholkularitzarako lortu 

den materiala izango dela proposamena aurkezteko eta oinarritzeko lanabesa. 

Erregistro grafikoez gainera, ikus-entzunezko fitxategiak ere erantsiko dira, ahal 

bada. 

4.1. ITURRI DOKUMENTALAK 

Eskatutako aholkularitza-zerbitzua oso zabala izan daitekeenez, aholkulariak 

ondorengo iturri hauetan oinarrituko du bere lana: 

 Dokumentazio orokorra: gaiaren informazio orokorra bilatuko da 

aholkatuko dugun gaiari buruzko oinarrizko ezagutzak lortzeko: garai 

historikoa, gertakari sozialak... 

 Berariazko dokumentazioa: dokumentazio mota hau irudi aldaketari 

buruzko edo estilismoari buruzko gai jakinei erantzuten saiatzen da. 

 Norberaren iturriak: dagokion arloko adituak dira; gure kasuan, ile-

apainketako profesionalak. Teknikoagoak edo zailagoak diren gaietan 

lagunduko digute. 
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Honako baliabide hauek izango ditugu eskura:  

 Webguneak: behar dugun informazio ia guztia aurki dezakegu. 

 Moda-, orrazkera- eta makillaje-aldizkariak: hainbat estilo biltzen 

dituztenez, oso gomendagarria da aldizkari ospetsuak izatea. 

 Gaurkotasuneko aldizkariak: oso erabilgarriak dira ideiak lortzeko eta 

estiloen nahiz look ohikoenen proiektuak egiteko.  

 Aldizkari espezializatuak: oso egokiak, aholkularitza-prozesu eta  

-teknika berriak zertan diren jakiteko. 

 Liburuak: lan-prozesuei eta ile-aholkularitzako teknikei buruzko 

dokumentazioa ematen dute. 

 Zinea eta telebista: ile-aholkularitza egiteko, ikus-entzunezko 

dokumentazioa eskaintzen digute. 

 

 

4.2. ILE-ESTILOEN DATUAK. ESTILO-ERAKUSGAIAK 

Erakusgaien liburua edo estilo-eskuliburua aholkulariaren lanaren funtsezko 

materiala da, horietan identifikatu ahal izango baitira estilo bakoitzaren 

berezitasunak. Erakusgai hori nahiko zabala izango da, bezeroak non aukeratu 

izan dezan. Ekitaldi guztietarako aukerak emango ditu: lanekoak, sozialak, 

jaietakoak eta galakoak. Erakusgaia aholkulariak egiten duen bakarkako 

lanaren parte da. 

Lanerako erabiliko ditugun dokumentuen artean daude ile-estiloen datu-

fitxak, aukeraturiko metodologiarekin —hau da, ile-apainketako urratsez 

urratseko lan teknikoarekin— zerikusia baitute.  

Aholkulariak estilo bakoitzeko bina fitxa egingo ditu: artistikoa bata, teknikoa 

bestea. 
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 Fitxa artistikoa: aholkatutako pertsonaren irudi edo zirriborroak biltzen 

ditu. Digitalki ukitutako argazkiak ere sar daitezke. Lortu nahi dugun 

estiloari buruzko ideia argia eman behar digute, dela koloreaz, formaz 

eta abarrez, dela ukiezinak diren zenbait alderdiri buruz: arintasuna, 

astuntasuna, harmonia, umorea, seriotasuna... 

 Fitxa teknikoa: aukeratutako ereduaren eskema da. Informazio grafikoa 

eta idatzia jasoko du. Fitxa honek, gutxienez, koloreari, formari, mozte- 

estiloari, orrazkerari eta gizonezkoen aurpegiko ileari buruzko datuak 

jasoko ditu. 

 

 

4.3. DATUAK ARTXIBATZEA ETA SAILKATZEA 

Informazio hori kabinetean sailkatuko da, aurretiaz aukeratuko den eta 

aholkulari taldeko kide guztiek ezagutuko duten kodea edo diagrama erabiliz. 

Informazioa paperean izateaz gain, kabineteko lanak digitalizatuta ere 

gordeko dira, artxibatuta eta une oro eskura egon daitezen. 

5. KABINETE BARRUKO LANA 

Beharrezkoa den informazio guztia daukagunean, eta bezeroaren eskakizun 

eta premiak kontuan izanda, aholkulariaren bakarkako lanari ekingo zaio. Fase 

honetan zenbait proposamen diseinatuko dira, bezeroaren ezaugarriak 

hobetzen dituztenak. Dotorezia eta edertasuna eskaintzen dituen ildoa bilatuko 

dugu, baita estilo propioa definitzea ere.  

Hauxe da unea saio espezialiatuak egingo dituzten lankide hauei kontsulta 

egiteko: ile-apaintzaileak, estetizistak, makillatzaileak, logopedak... Bezeroaren 
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nahien eta irudi berria lortzeko jarraibideen berri emango zaie, eta galdetu 

egingo zaie ba ote dagoen, egin beharreko prozeduren artean, bateraezintasun 

teknikorik . 

Fase honetan lortutako datuak taldekatu egingo dira: 

 Eskakizunen, premien, lan- eta gizarte-betekizunen analisia.  

 Visagismoaren ikerketa antropometrikoa eta morfologikoa, eta kolore-
testa.  

 Ile-apainketako fitxa teknikoei buruzko dokumentazioa.  

 Dokumentazio-iturriak.  

 

 

6. DISEINUEN PROPOSAMENA 

Estiloak zehaztutakoan, eta adatsak jarriko dizkigun mugak zein diren jakinda, 

zenbait proposamen diseinatuko ditugu amaierako estilorako. 

Aholkulariaren lanak zerbitzu integratua izan behar du; hau da, ile-

apainketako eta aurpegiko estilismoko aholkuak konposizio osoaren zati izango 

dira, makillajearekin, osagarriekin eta jantziekin batera. 

Proposamenak xehetasun eta profesionaltasun handienarekin gauzatuko 

dira: bezeroaren eskaerak beti errespetatuko dira, eta hura doitasunez eta 

zehaztasunez aholkatzen ahaleginduko gara.  

Gure zerbitzuak zertarako eskatu diren jakinik, ile-apaindegiko aholkularitza 

egin daitekeen esparru guztiak hartuko ditugu kontuan. 
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6.1 IRUDI- ETA ILE-EDERTASUNEKO AHOLKULARITZA 

Aholkulariaren lana honako hau da: kolore-testeko emaitzak eta bezeroaren 

eitea eta aurpegia kontuan hartuta, haren irudia hobetzea, ile-apaindegiko 

teknikak eta tratamenduak erabiliz. Irudi berria bezeroaren estilo 

pertsonalarekin, haren bizitza estiloarekin, egunerokotasunarekin eta ingurune 

profesionalarekin uztartuko du aholkulariak. 

Kontuan izan behar da aholkulariaren lana, batzuetan, bezeroak bere 

korporazioan eskaini behar duen irudi profesionalak mugatuko duela. 

Horrelakoetan, proposamena pertsonaren izaerara eta estilo pertsonalera 

egokituko da. 

 
 

6.2 ESTILO-ALDAKETARAKO AHOLKULARITZA 

Askotan, aholkulariaren lana izango da bezeroaren estiloa zeharo aldatzea. 

Aholkulariak aldaketak proposatuko dizkio bezeroari, aurreko irudiarekin apur 
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dezan. Bezeroaren ezaugarri psikomorfologikoak eta estiloa uztartuz egingo du 

hori. 

Hautatu egin beharko da estiloa aldatzeko eta hura mantentzeko aukera 

eskaintzen duten ile-apainketen artean; erabaki egin beharko da buru-azalerako 

eta ilerako tratamendurik gomendatu behar ote den, eta erakutsi egingo dira 

ilea orrazteko, lehortzeko, koloreztatzeko, mozteko nahiz forma-aldaketa 

iraunkorrerako teknikak. Finean, horien bitartez ezarriko da estilo berria. 

 

6.3 EKITALDIETARAKO AHOLKULARITZA 

Ekitaldietarako, lehenengo eta behin jakin behar da protokolo-arauren batek 

zehazten ote dituen aurpegiko eta buruko ilea eramateko moduak edo jantzi 

beharreko arropa, irudi osoak harmonia transmititu behar baitu.  

Dagokion ekitaldiak (izan militarra, zibila edo erlijiosoa) protokolo-arauak 

baditu, arau horiek kontuan hartuz aholkatuko da, ile-apainketako aholkularitza 

baldintza horietara egokituz. 

Aitzitik, etiketa-araurik ez, baina tradizio luzeko ekitaldia bada  (ezkontza 

erlijiosoak edo  zibilak, esaterako), ospakizunerako egokiak diren orrazkera 

motak hautatuko dira, tradizioa, bezeroaren estilo propioa eta proiektatu nahi 

den irudia uztartuz, eta itxura eta gustu ona erakutsiz. 
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6.4 IKUS-ENTZUNEZKO ETA AGERTOKIKO PRODUKZIOEN 
AHOLKULARITZA 

Ikus-entzunezko eta agertokiko produkzioen aholkularitzarako, erabiltzailearen 

irudia egoera jakinera egokituko da, bere estiloa eman nahi duen irudiarekin 

lotuz. Proposatutako iruditik kanpora geratzen diren alderdiak ere ikertuko dira: 

 Ikus-entzunezko eta agertokiko hizkuntzak irudia egokitzea eskatzen du. 

 Aktorearen kanpoko irudiaren karakterizazioak pertsonaia zehaztuko du, 

haren jatorri kulturala eta soziala adieraziko dizkigu, eta gertaera zein 

garaitan jazotzen den. 

Argiztapen mota ere kontuan hartuko da, indartu egin baititzake bereziki 

zaindu behar diren irudiaren zenbait ezaugarri. Eguneko ordua, ekintza barruan 

edo kanpoan gertatzen den... profesionalek aldez aurretik jakin beharreko 

faktore erabakigarriak dira. 

 

 

6.5. ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA MODAN 

Diseinatzaileak eskaini nahi duen estiloak baldintzatuko du ile-apainketako 

aholkularitza modan. 

Arau orokor gisa, jarraibide hauei helduko diegu: 

 Estilo arinetarako, ile solteko orrazkerak aholkatzen dira, jantziak-ilea-
makillajea-osagarriak bateratzeko balioko dutenak. 

 Estilo klasikoen kasuan, aholkularitzak joera hori orrazkera klasikoekin 
uztartzea bilatuko du: orrazkera italiarrean bildutako ilea, goi-tupeak, 
adats laburrak, etab. 
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 Soineko luze eta gaueko estiloei dagokienez, orrazkera bildu altuak  
hautatuko dira, silueta luzatu eta dotorezia areagotuko baitute. 

 Estilo oldarkorretarako gomendioak, berriz, kolore ilunak, mozketa 
asimetrikoak, larru-arras moztutako guneak, kolore- edo dekorazio- 
elementuak aplikatzea, etab. 

Ondorioz, esan daiteke irudi-aholkulariak hertsiki lan egingo duela moda 

diseinatzaileekin batera, eta haren jarraibideak beteko dituela. 

 
 

6.6 GIZONEZKOEN ILE-APAINKETAKO ETA AURPEGI-ESTILISMOKO 
AHOLKULARITZA 

Bai aurpegi-estilismoan, bai ile-apainketan, azken irudiaren harmonia lortzea 

bilatuko da. 

Bezeroaren nahiak eta beharrak zein diren jakinda, bizar- eta bibote-estiloak 

zehaztuko ditugu, bezeroari ondoen geratzen zaion ile-mozketa egokienarekin 

batera. Horretarako, itxura morfologikoa kontuan izango da, eta bezeroak duen 

estilo pertsonala eta lortu nahi duena kontuan hartuz aholkatuko dugu. 
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7. PROPOSAMENAREN AURKEZPENA 

Fase honetan, diseinatutako irudi-proposamenak aurkeztuko dizkiogu 

bezeroari: hobetzen eta indartzen diren alderdi guztiak zerrendatuko zaizkio.  

Proposamenerako, aholkularia balia daiteke hala irudiaren tratamendurako 

aplikazio informatikoez nola iradokizuna karakterizatzeko elementu eta 

osagarriez (ileordeak, protesiak, luzapenak...). 

Proposamen bat hautatu ondoren, bezeroarekin hitzartu beharko da: 

aholkularitza-txostena eta zerbitzuen egutegia emango zaizkio, 

aurrekontuarekin batera.  

Behar diren lanak onartutakoan, prozesuari ekingo diogu. 

7.1. IRUDIA GAUZATZEA ETA HARMONIZATZEA 

Fase honetan, teknika bakoitzeko profesionalekin lan egingo dugu: 

tindatzaileak, estilistak, ilea lisatzen eta luzapenetan aditu direnak, etab. Ile-

apainketako aholkulariak aurrez adostu behar du teknikari horiekin zein diren 

bakoitzaren epeak, aurrekontuak eta helburuak. 

Aholkulariak hitzorduak lotuko ditu eta bezeroarekin joango da lehenengo 

saioetara. Horietako bakoitzaren ondoren, baloratuko du lortutako emaitza bat 

ote datorren adituekin hitzartutakoarekin.  

7.2. DOKUMENTAZIOA EMATEA ETA MANTENTZE-LANA 

Aholkularitza-zerbitzua gauzatu ondoren, bezeroari txosten bat emango zaio, 

zeinean irudiaren analisiari eta aholkatutako estilismoari buruzko 

dokumentazioa jasoko den. Horrekin batera, irudi berria mantentzeko zenbait  

jarraibide eta aholku ere emango dizkiogu.  

Aholkulariak, estilo berria iraunkorra izan dadin, hurrengo prestakuntza-

bisita hitzartuko du bezeroarekin. 
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8. PROZEDURAREN EBALUAZIOA ETA KONTROLA 

Aurreko urrats guztiak egin ondoren, eta aholkulariak bere jarduera-eremua argi 

daukala, azken fasera igaroko gara: prozesuaren kontrolera.  

Aholkulariak ziurtatu beharko du adostutako lan guztiak egin direla eta 

esperotako emaitzak lortu direla. Metodo egokienak zein diren erabaki, eta 

haiek erabiliko dira. 

Prozedura honek berarekin dakar kalitate-kontrolerako metodo bat 

erabiltzea, prozesua bera, emaitzak eta bezeroaren asebetetzea neurtzeko. 

Aipatutako kontrolak lagunduko digu praktikan gertaturiko edozein 

desbideratze edo akats antzematen. Horretarako, jakin behar da zein diren 

parametro garrantzitsuenak, eta adituari esan behar zaio zer zuzendu behar 

duen. 

 

8.1 BEZEROAREN ASEBETETZEA 

Emaitzen kontrola bezeroaren asebetetzeari lotuta dago. Emaitzak 

kontrolatzeak hasieran proposatutako helburuak egoki lortu diren antzematen 

lagunduko digu, eta, desbideratzerik gertatu balitz, haiek zuzentzeko neurriak 

proposatzeko bidea emango liguke. 
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2. GAIA  
BURUKO ILEA 

1. BURUKO ILEA 

Buruko ilea ile luze eta malguek osatzen dute. Buru-larruazalean txertatuta 

daude. Beste edozein ileren egitura bera dute, baina barrurago ezarrita daude. 

Hipodermiseraino iristen direnez, plexu hipodermikoko hodien odolak elikatzen 

ditu. Horregatik, ile sendoak eta hauskaitzak dira. Ilearen lodiera papilaren 

tamainarekiko proportzionala da. 

Buruko ilearen funtzioa larruazalari babesa ematea da, baina ezin ukatu 

funtzio estetikoa ere baduela. Azken horretan, ile-apainketako profesionalak du, 

noski, funtsezko zeregina. 

Ile-apainketako profesionalak ilearen egitura eta ezaugarriak primeran 

ezagutu behar ditu. Horrela, derrigorrean ezagutuko beharko ditu zer oinarri 

zientifiko duten ilearen aldaketa-prozesuek (aldi baterakoek eta iraunkorrek) eta 

kolore-aldaketek. 

1.1 ILE-ZURTOINAREN EGITURA 

Ile-zurtoina buruko ilearen zati askea da. Ile-apainketako lan gehienak hor 

egiten dira. Keratinizazioa guztiz egina duten zelulek osatzen dute ile-zurtoina. 

Ile-zurtoinaren zeharkako ebakian hiru zonalde ikusten dira: 

 Kutikula. Ile-zurtoinaren kanpoko geruza da. Guztiz lauak diren 5-7 zelula-

geruza ditu. Zelulak arrainen ezkaten antzera teilakatuta daude, eta horien 

ertz askeek ilearen mutur distalerantz begiratzen dute. Folikuluaren 

barruan, kutikula-zelulak barruko zorro epitelialaren kutikula-zelulekin lotuta 

daude, kremailera baten antzera. Horrela itsasten da ilea folikuluan. 

Kutikularen kanpoaldeari epikutikula esaten zaio. Epikutikulak egitura 

amorfoa du eta sufretan aberatsa da; eraso fisikoei eta kimikoei aurre 

egiten die, gogor. Barruko aldeari exokutikula esaten zaio eta, halaber, 

sufretan aberatsa da. 

Lekeda moduko batek lotzen ditu kutikula-zelulak. Kutikularen funtzioa 

ilea babestea da. Egoera onean baldin badago, ilea distiratsu agertuko da, 
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baina, hondatuta dagoenean, ilea lehor, latz eta distira gabe agertuko da: 

kutikulak ez du pigmenturik. 

 Kortexa. Buruko ilearen zati handiena da. Keratinizazioa erabat egindako 

eta hildako zelula luzangek osatzen dute. Zelulak ilearen luzetara 

antolatuta daude. Kortexa ile-ezaugarrien eragile nagusia da. Kortexean, 

keratina-zuntzak eta melanina-pikorrak (ile-kolorearen eragileak) daude. 

 Muina. Ilearen barruko zatia da. Ez da beti agertzen: batzuetan aldizkakoa 

da eta, besteetan, oso ile finetan esaterako, ez da agertzen. 

 

 

 

 

 

 

     Ile-zurtoina 

 

 

Ile-apainketan 

Kosmetiko egokitzaileek ile-zurtoinean kutikula-zelulak elkartuta mantentzen 

dituen pelikula bat sortzen dute. Horrela, ileak itxura distiratsua eta osasuntsua 

agertzen du.  

1. Buru-larruazalean 100.000-150.000 ile-folikulu daude. Ile-folikulu horietan 

sortzen dira ileak. Egunero, normalean, buruan 100 ile galtzen dira.  

2. BURUKO ILEAREN FISIOLOGIA ETA EZAUGARRIAK 

Ilea ez da ile-folikuluan etengabe hazten; hazkunde-, trantsizio- eta erortze-

aldiak txandakatzen ditu. Horrek azaltzen du eguneroko ile-galera.   

2.1 BURUKO ILEAREN HAZKUNDE-ZIKLOA 

Ile-zikloak hautemanezinak dira. Ile bakoitzak ziklo bat izaten du, inguruko ileen 

egoera kontuan hartu gabe. Hori dela eta, hazkundea eta erortzea era 
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mailakatuan gertatzen dira. Beste ugaztun batzuk, aldiz, urteko sasoi jakin 

batean guztiz ileberritzen dira.  

Ziklo osoak 2 eta 6 urte arteko iraupena du. 

Ile-zikloak 3 fase ditu: anagenoa, katagenoa eta telogenoa. 

 Fase anagenoa. Hazkunde-fasea da. Fase honetan, ernetze-zelulak aldi 

oro ugaltzen ari dira. Horrek eragiten du ile-egiturak sortzea eta ilea 

etengabe haztea. Ilea hilean zentimetro bat hazten da, eta faseak, batez 

beste, 3 urte irauten du. Buruko ilearen % 85 inguru dago fase honetan.  

 Fase katagenoa. Trantsizio-fasea da. Fase honetan, melanogenesia eta 

matrizeko zelulen jarduera eteten dira. Ile-erraboila papilatik banantzen da, 

eta muskulu ile-zutitzailearen elkarguneraino mugitzen da. Faseak 3 aste 

inguru irauten du. Buruko ilearen % 1 dago fase honetan. 

 Fase telogenoa. Geldialdi- edo erortze-fasea da. Fase anagenoaren 

herena da. Matrizean, jarduera zelularra hasten da berriz. Ondorioz, fase 

telogenoko ilea kanporatuko duen beste ile bat haziko da. Faseak 3-4 

hilabete irauten du. Egoera normalean, buruko ilearen % 13-14 fase 

honetan dago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 BURUKO ILEAREN HAZKUNDEAN ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK 

Hainbat faktorek eragin diezaiokete buruko ilearen hazkundeari: 

 Faktore genetikoak. Ile-zikloaren iraupena mugatzen dute. Fase 

anagenoaren iraupena mugatzen dutenez, buruko ilearen luzera maximoa 

baldintzatzen dute. 
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 Faktore hormonalak. Hainbat hormonak eragiten diote buruko ilearen 

zikloari: 

o Tiroide-hormonak. Hazkundea bizkortzen dute. Hormona horien 

eskasiak alopezia eragin dezake. 

o Androgenoak. Ilearen hazkundea eta sebo-guruinen jariaketa 

kontrolatzen dituzte. Gai dira buruko larruazaleko ile-folikuluaren 

miniaturizatzeari eragiteko eta, ondorioz, alopezia androgenetikoa 

sortzeko. 

o Estrogenoak. Haurdunaldian, fase anagenoa luzatzen dute. Ondorioz, 

fase telogenoan dagoen buruko ile-kopurua % 10 izatera jaisten da. 

 Elikadura. Funtzionatzeko, ile-erraboilaren matrizeko zelulek energia asko 

behar dute. Proteinen eskasiak ile fina, hauskorra, urria eta pigmentazio 

eskasekoa agertzea eragiten du. Fase anagenoko ile-proportzioa ere 

murriztu egin daiteke. 

 Baskularizazioa. Odol-fluxu ugariak ile-erraboilera behar beste 

mantenugai iristea errazten du. Alopezia batzuen tratamenduetan, ile-

masajeak gomendatzen dira lekuko odol-fluxua areagotzen dutelako. 

Ile-hazkundean beste hainbat faktorek ere eragiten dute; adibidez, nerbio-

faktoreek. Substantzia kimiko batzuek, erradiazio ionizatzaileek eta A bitamina 

asko izateak buruko ile-hazkundea eragotzi egin dezakete. Faktore 

immunologikoek ere eragin dezakete, alopezia areatan gertatzen den moduan. 

Trikograma 

Alopezia antzemateko, trikograma egiten da. Buru-larruazaleko hainbat 

zonaldetako ile-laginak hartzen dira, eta ile-erraboilak mikroskopiopean 

aztertzen dira. Horrela egiaztatzen da ea normala den fase anagenoko eta fase 

katagenoko ile-proportzioa. 

3. BURUKO ILEAREN EZAUGARRIAK 

Ile-keratinak duen egitura bereziaren ondorioa dira buruko ilearen ezaugarriak. 

Ezaugarri horiek eragiten diote buruko ileak aparteko zuntza izateari. 

Tratamendu bereziak jasateko gai da, hala nola aldi-bateko aldaketak, aldaketa 
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iraunkorrak eta kolore-aldaketak. Buruko ilearen ezaugarri nagusiak hauek dira: 

elastikotasuna, erresistentzia, ezaugarri elektrikoak, adsortzioa, 

iragazkortasuna, pH-arekiko portaera eta kolorea.  

3.1 ELASTIKOTASUNA 

Buruko ilearen ezaugarri mekaniko garrantzitsuena da. Indar baten menpe jarriz 

gero, ilea luzatu egin daiteke. Indarra desagertzen denean, ileak hasierako 

forma berreskuratuko du. Ilea elastikoa da keratina-molekulak bi egitura mota 

dituelako: α eta β. Indarraren bidez, α-keratina β-keratina bihurtzea lortzen 

dugu, ilea luzatzea, alegia. Zuntzaren portaera elastiko mantentzen da luzatzea 

% 30 baino txikiagoa denean. 

Ehuneko hori gaindituz gero, zuntzaren deformazio iraunkorra lortuko dugu. 

Ile-apaindegian erabilitako teknikek ez dute inoiz % 25 gainditzen. 

Ile hezea lehorra baino elastikoagoa da. Ur molekulak keratina-molekulen 

artean txertatzen dira eta hidrogeno-zubiak puskatzen dituzte. Horrela, ur 

molekulek α-keratina β-keratina bihurtzen laguntzen dute. 

3.2 ERRESISTENTZIA 

Haustearen, beroaren eta hainbat mikrobioren erasoen kontrako erresistentzia 

handia du buruko ileak. 

 Haustearen kontrako erresistentzia. Puskatu ahal izateko ileari 

zenbateko indarra egin behar zaion adierazten du. Tratatu gabeko buruko 

ileak 12 kg/mm2-ri euts diezaioke, hau da, 50-100 g-ko pisuari eusten dio.  

 Beroaren kontrako erresistentzia. Bero lehorrean, ile-zuntzek 140 ºC 

jasan dezakete kaltetu gabe. Bero hezean, keratinak 200 ºC jasan dezake 

asaldatu gabe. 

 Hainbat mikrobioren erasoen kontrako erresistentzia. Keratinaren 

egitura trinkoari esker, buruko ilea gauza da eraso biologikoei aurre 

egiteko. 

3.3 EZAUGARRI ELEKTRIKOAK 

Keratina-zuntzak elektrizitatearen eroale txarrak dira. Igurtziz gero, elektrizitate 

estatikoz kargatu daitezke. 
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Egoera normalean, buruko ilearen pH-a keratinaren puntu isoelektrikoaren 

gainetik egoten da; ondorioz, gainazal-karga netoa negatiboa du. Egoera 

atmosferiko jakin batzuek, haizeak adibidez, eta plastiko-zurdazko eskuila 

erabiltzeak gainazal-karga negatiboa handiagotzen dute.  

3.4 PUNTU ISOELEKTRIKOA 

Keratinak gatz-lotura gehien duenean, puntu isoelektrikoa esaten zaio pH-ari. 

Egoera horretan, karga positiboak eta negatiboak neutralizatuta egoten dira. 

Keratinaren puntu isoelektrikoa 3,7 eta 4,1 artekoa denean, keratinak egitura 

trinkoena du.  

pH-a altuagoa denean, karga negatiboak positiboak baino gehiago izango 

dira; ondorioz, gainazal-karga netoa negatiboa izango da.  

Buruko ile-zuntzen gainazal-karga netoa pH-aren arabera aldatzen denez, 

izaera anfoteroa dute buruko ileek.  

3.5 ADSORTZIOA 

Buruko ilearen gainazalean substantziak atxikitzeko ahalmena da. Adsortzioa 

elektrizitatearekin erlazionatuta dago. Elektrizitate estatikoak zenbat eta karga 

handiagoa izan, orduan eta konposatu kationikoak (karga positiboa) 

adsorbatzeko gaitasun handiagoa izango du ileak. 

Buruko ileak substantzia koipetsuak adsorbatzeko gaitasun handia du, 

besteak beste, emultsio epikutaneoaren seboa, egokitzailearen substantzia 

koipetsuak edo aldi-bateko koloratzaileak.   

Ile-apaindegian 

Buruko ilearen elektrizitate estatikoak ilea elektrizatu egiten du, eta orrazteko 

zaila bihurtzen du. Hori saihesteko, ile-apaindegiko profesionalak kosmetiko 

egokitzaileak erabil ditzake. Karga negatiboak neutralizatzeko, kosmetiko horiek 

tentsioaktibo kationikoak dituzte, edo ilearen inguruko geruza mehea eratzen 

duten lipido eta substantzia gantzatsuak. Ilea errazago orrazteko, bustitzea 

beste aukera bat da.  
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3.6 IRAGAZKORTASUNA ETA POROSITATEA 

Iragazkortasuna likidoak absorbatzeko ahalmena da, eta porositateari lotuta 

dago. Keratinak urarekiko afinitate handia du; ondorioz, buruko ileak uretan 

murgilduz gero, ura absorbatzeko gai da (pisuaren % 40 arte). Ileak 

atmosferako ura ere absorba dezake.  

Ura keratina-kateen molekularteko hutsuneetan kokatzen da edo, neurri 

batean, keratinarekin elkartzen da. Haren diametroa % 15-20 handiagoa egiten 

da; luzera, % 1, gutxi gorabehera. 

Amoniakoa bezalako substantzia alkalino batzuk ere erraz absorbatzen ditu. 

Zurtoina handiagoa egiten da eta molekula handiko beste substantzien sarrera 

(koloratzaileak) ahalbidetzen da. 

Kutikula da ezaugarri horren funtsezko elementua, bera baita ilean 

substantziarik ez sartzeko hesia. Kutikula asaldatuta dagoenean (ezkata 

irekiak), ilea oso porotsua da, iragazkorragoa, eta substantziak errazago sar 

daitezke.  

Ile-apaindegian 

Porositatea eta elastikotasuna elkarri estu lotuta daude. Buruko ile osasuntsua 

oso elastikoa eta porositate txikikoa da. Aldiz, hondatutako ilea elastikotasun 

txikikoa eta oso porotsua da; gainera, lehorra eta elektrizatua agertuko da. 

3.7 pH-AREKIKO PORTAERA 

pH-aren arabera, buruko ileak aldaketak jasaten ditu. Aldaketa horiek taula 

honetan agertzen dira. 

pH-tartea Buruko ilearen egoera 

1-2 Ile-zuntza suntsitu egiten da. 

2-3 Hidrogeno-zubiak eta gatz-loturak puskatu egiten dira. 

3,7 - 4,1 Keratinaren puntu isoelektrikoa da; hor du egitura trinkoena. 

5-8 Ile-zuntza handiagoa egiten da. 

9-12 Kutikularen ezkatak ireki egiten dira. 

12-14 Suntsitu egiten da. 

Keratinaren puntu isoelektrikoa 3,7 - 4,1 artekoa da. 
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pH-a puntu isoelektrikora ailegatzean, keratinak egoera trinkoena izaten 

du: diametro minimoa eta erresistentzia maximoa ditu. Substantziak barrura 

sartzea zaila egiten da. 

Ile-apaindegian 

Ilearen tratamendu batzuetan (forma-aldaketa iraunkorrak, eta oxidazio-

tindagaiak eta dekoloratzaileak) pH oso alkalinoko kosmetikoak erabiltzen dira, 

9 - 9,5 ingurukoak. 

Horrela, ile-zuntza handitzea lortzen da. Kutikula-zelulak banatu egiten dira; 

aldaketa iraunkorretan, substantzia erreduzitzaileak sartzen dira kortexean, eta 

pigmentuak oxidazio-tindagaietan. 

3.8 KOLOREA 

Buruko ileak melaninei (pigmentu koloredunei) zor die kolorea.  

Melanogenesia prozesuan, ile-erraboileko melanozitoek melanina sortzen 

dute. 

Epidermiseko melanozitoak eta ilekoak berdinak dira, baina ileko 

melanosomak epidermisekoak baino handiagoak dira. Melanosomak melanina-

ziskuak dira. 

Melanozitoak, ile-matrizean, ernetze-zelulen artean txertatuta daude. 

Melanozitoek keratinozitoei melanina pasatzen diete. Melanozitoek ile-zikloko 

fase anagenoan baino ez dihardute lanean.  

Melanina bitan banatzen da: kortexa eta muina. Kutikulan ez dago 

melaninarik, ez du pigmenturik; beraz, gardena da. 

Bi motatako melaninak daude, eta bien arteko nahasteek eratzen dituzte 

buruko ilearen tonu guztiak: 

 Eumelaninak. Tonu ilunekoak dira, marroitik beltzera. Ugarienak dira. 

 Feomelaninak. Tonu argikoak dira, horitik gorrira. 

Trikrokromoek tonu gorriko feomelanina mota osatzen dute. Ilegorrien 

berezko melaninak dira.  
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Melanina motaz eta proportzioaz gain, badaude ilearen kolorean eragiten 

duten beste eragile batzuk: 

 Genetika. Ilearen kolorea arraza-ezaugarria da, herentziazkoa. 

 Hormonak. Melanozitoen hormona-akuilatzaile dira. 

 Eguzki-erradiazioak. Buruko ilea argitzen dute. 

 Adina. Bizitzan zehar kolore-aldaketak gertatzen dira ilean. 

Umetan ilea argiagoa izaten da, eta denborak aurrera egin ahala ilundu 

egiten da. Iristen da unea non melanozitoen jarduera eten egiten den eta ile 

urdina agertzen den. 

 Beste eragile batzuk: botikak, mantenugaien gabezia, metabolismo- edo 

emozio-nahasmenduak eta abar. 

Oinarrizko ezagutzak 

 Buruko ileak buru-larruazalari itsatsita daude; ile luzeak eta malguak dira eta 

funtzio babesgarria eta estetikoa dute. 

 Buruko ilea, nagusiki, keratina-proteinaz osatuta dago. Keratinaren egituran, 

lau lotura mota daude: peptidikoak, ionikoak, hidrogeno-zubiak eta disulfuro- 

edo sufre-loturak. 

 Hidrogeno-zubiek keratinaren helize-egitura (α-keratina) mantentzen dute. 

Hezetasuna, beroa edo luzatzeak direla medio, lotura horiek puskatu egiten 

badira, keratinak egitura tenteagoa agertzen du (β-keratina). 

 Sufre-loturak zisteina aminoazidoaren bi atomoren elkarteak dira, eta zistina-

dimeroa eratzen dute. Loturak sendoak dira oso. 
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 Buruko ilearen zurtoinean hiru zonalde bereizten dira: kutikula (kanpoko 

geruza), kortexa (erdiko geruza eta handiena) eta muina (erdiko zatia eta 

garrantzi gutxikoa). 

 Ilearen zikloak hiru fase ditu: anagenoa edo hazkundea, katagenoa edo 

trantsizioa, eta telogenoa edo erortzea. 

 Eragile genetikoek eta hormonalek, elikadurak, adinak eta abarrek zerikusia 

dute buruko ilearen hazkundearekin. 

 Buruko ilearen ezaugarri nagusiak dira elastikotasuna, erresistentzia, 

ezaugarri elektrikoak, adsortzioa, iragazkortasuna, pH-arekiko portaera eta 

kolorea. 

 Eumelaninek eta feomelaninek buruko ilearen koloreari eragiten diote. 

Jarduerak 

1. Zer melanina mota egoten da buruko ilean? Zer tonu dute? 

2. Definitu elastikotasuna eta porositatea. 

3. Buruko ilearen egituran, zer garrantzi du kutikulak? Eta muinak? Arrazoitu 

erantzuna. 

4. Zer gertatuko litzateke buruko ile guztiak ile-zikloaren fase berean egongo 

balira? 

5. Ilea etenik gabe hazten al da? Hiru urteko fase anagenoa duen ileak zer 

luzera maximo har dezake?  

6. Zer gertatuko zaio ileari pH alkalinopean jartzen badugu? 

7. Adierazi egia ala gezurra diren esaldi hauek: 

 Buruko ilea oso elastikoa bada, porotsua da eta osasuntsu dago. 

 Buruko ileak karga negatiboa du eta, oso hondatuta dagoenean, 

areagotu egin daiteke karga hori. 

 Keratina-loturen artean, disulfuro-loturak dira puskatzeko zailenak. 

 Iragazkortasuna eta porositatea bi ezaugarri ezberdin dira. 
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3. GAIA 
 BURU-LARRUAZALA ETA ILE MOTAK 

Bezeroari aholkua emateko edo orrazkeraren forma- eta estilo-aldaketak 

proposatzeko, buruko ilearen aurretiko ezaguera izan beharko dugu. Horrela, 

kasu bakoitzean, gai izango gara agertuko zaizkigun ezaugarriak eta 

berezitasunak ezagutzeko. 

Edozein lanetan emaitza ona izateko, gaia sakon ezagutu behar da. Ile-

apainketako profesionalak buruko ilearen estilo-aukeraketan eragina duten 

ezaugarriak ezagutu behar ditu. Gai honetan horietako batzuk aztertuko ditugu. 

1. BURUKO ILEAREN KOKATZE NATURALA 

Ilea zuntz-proteina bat da. Eredu biribilari jarraituz, zeihar dago ezarrita 

dermisean. 

Beharrezko mantenugaiak odol-fluxuaren bidez papilara iristen dira. 

Mantenugai horiek buruko ilearen ezaugarriak eta egoera baldintzatzen dituzte. 

Papilara iristen diren hodi kapilarrak ugariak eta aktiboak badira, buruko ileak 

itxura osasuntsua eta distiratsua izango du. 

Buruko ilearen kokatze naturala zeiharra da eta eredu biribilari jarraitzen dio; 

normalean eskuinerantz, erloju-orratzen antzera. Norabideek kalparrak sortzen 

dituzte. Kalparrak bakarrak dira; gizabanako bakoitzeko ezberdinak. Ohikoena 

da kalparra burugainean agertzea, baina baita kopeta-ilean eta garondoan ere, 

modu argian edo lausoan. Adats batean, kalpar bat baino gehiago egon 

daiteke. 

                                                                                    

Burugaineko ohiko kalparra 

Buruko ile-ezarpenaren norabidea helize forman 

 

Ile-ezarpenaren noranzkoak ile-orrazkera eta -mozketa baldintzatzen ditu. 

Kalparrak hautematea funtsezkoa da, mozketaren eta orrazkeraren noranzkoa 

baldintzatuko dute eta. Ilearen kokatze naturalaren noranzkoan orrazten 

badugu, emaitza ona lortuko dugu eta orrazkerak denbora luze iraungo du. 
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Ezarpenaren noranzkoa zehazteko, ikusi egin behar dugu, buruko ilea 

orraztean, zer norabidetan altxatzen edo zapaltzen den gehien. Altxatzen bada, 

kontrako noranzkoan ari garela esan nahi du; zapaltzen bada, berriz, alde ari 

garela. Orrazkerak luze iraun dezan, aldeko noranzkoan lana egitea komeni da. 

Burugaineko kalparrak erraz bereizten dira: ileak gorantz zuzenduta daude. 

Ilea motzago eramaten dutenez, gizonengan hobeto ikusten dira 

emakumeengan baino. 

Halaber, kopetako kalparrak erabakigarriak dira kopeta-ilea alde batera edo 

bestera orrazteko edo mozteko. 

Pisua dela eta, ile luzeak zaildu egiten du kalparrak hautematea; ile 

motzean, berriz, erraz ikusten dira. 

2. BURUKO ILE MOTAK 

Lan profesionalen emaitza, neurri handi batean, orrazkeraren eta aukeratutako 

tekniken egokitasunaren menpe dago. Kasu bakoitzari berariazko erantzuna 

emateko, kontuan izan behar da buruko ileak zer ezaugarri eta baldintza berezi 

dituen. 

Buruko ile mota asko daude eta hainbat sailkapen egin daitezke izaeraren, 

testuraren, itxuraren, emultsioaren, dentsitatearen edo egoeraren arabera. 

Estilo- eta orrazkera-proposamen profesional egoki bat egiteko aztertu behar 

ditugun ezaugarri garrantzitsuenak antropologia, emultsio mota eta buruko 

ilearen testura, forma eta dentsitatea dira. 

2.1. IRIZPIDE ANTROPOLOGIKOAREN ARABERA 

Irizpide antropologikoen arabera, buruko ilea hiru motatan sailka daiteke: 

Lisotrikoa 

Eskimalen edo mongolen antzera, tentea eta lodia, edo, europarren antzera, 

lisoa eta mehea izan daiteke.  

Ilearen sekzioa biribila da. 

Zinotrikoa 

Ile izurtua kizkurra eta leuna da, europarren berezkoa. 

Ilearen sekzioa obala da. 
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Ulotrikoa 

Artile-itxurako ile kizkurra da, etnia beltzaren berezkoa. 

Ilearen sekzioak obalo irregularraren forma du. 

   
      Lisotrikoa Zinotrikoa Ulotrikoa 

2.2 FORMAREN ETA TESTURAREN ARABERA 

Objektu baten gainazalaren itxura da testura. Lisoa, leuna, lakatza, erregularra 

edo irregularra izan daiteke. Ukimenez eta bistaz hautematen da. Buruko ilean  

gainazalaren itxurak adierazten du testura, eta hori 

egituraren eta forma naturalaren menpe dago. Erabat 

lisoa eta leuna edo oso kizkurra, edo tarteko beste 

edozein egoera ere ager dezake. Buruko ilearen 

forma guztiak lau talde handitan sailka daitezke: 

2.2.1 Lisoa 

Ile lisoa itxura distiratsukoa eta ukitzean leuna izaten 

da. Horrela da kutikularen ezkatak era lauan luzatuta daudelako eta argia 

islatzen dutelako. Banandutako ilea zuzena da eta, luzea denean, bustian izur 

arina ager dezake. Lehortutakoan desagertu egiten da. 

 

2.2.2 Izurtua 

Ile izurtuak, luzea denean, S forma izaten du. Ile 

mota hori lodia izaten da. Bustian orrazten badugu, 

liso ikusiko dugu, baina lehortutakoan izur arina 

berragertuko da. 
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2.2.3 Kizkurra 

Orokorrean, ile kizkurra gorputz handiko ilea da. 

S estuaren forma du. Batzuetan, buruko ile 

kizkurra, pisuaren eraginez, sorburuan lisatuta 

agertzen da. 

 

2.2.4 Oso kizkurra 

Ileak kizkur oso trinkoak ditu. Banandutako ileak 

kiribil forma du. Ilea oso mehea da, eta itxura latza 

du. Kutikula porotsua eta hauskorra du. 

 

Bustian, buruko ilearen luzera lehorrean halako bi 

izan daiteke. Moztean, ile kizkurretan batez ere, 

kontuan hartu beharrekoa da hori guztia, 

lehortutakoan ileak kiribil forma 

berreskuratuko du eta.  

 

 

 

Buruko ilearen testura eta forma, eta zer lotura duen orrazkerarekin 

Orokorrean, ile oso lisoak 

bolumen txikia izaten du. 

Aproposak dira estilo 

geometrikoetarako  —

mozketa ausartak eta 

asimetrikoak—  baina 

estiloa baldintzatzen duten 

beste hainbat eragilerekin 

bat eginez beti. Ile mota 
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horri luzera motzek eta ertainek ederki ematen diote. Ile luzeak pisu handia 

hartzen du, eta bolumen txikia agertzen du. 

Buruko ile arinki izurtuak forma, luzera eta estilo mota asko onartzen ditu. 

Haren forma naturala aprobetxatuz, orrazkera ederrak lor daitezke. Gainerako 

eragileek estilo- eta bolumen-mugak ezarriko dituzte. 

Buruko ile kizkurrak bolumen 

handia du beti. Estilo oso lisoak 

eta geometrikoak ez datoz bat 

haren forma naturalarekin. Horiek 

lortzeko eta mantentzeko, ileak 

trakzio eta bero handiak pairatu 

beharko ditu. 

Batzuetan, ilearen ezaugarriak eta forma naturala aprobetxatzea aukera ona 

da estilo egokiak aukeratzeko. Horrela, orrazkerak luze iraungo du. 

Gehiago jakiteko 

Ilearen testura leuntasunarekin erlazionatuta dago. Kutikularen ezkatak ondo 

itxiak daudenean, buruko ilea distiratsu 

agertzen da gainazalera iristen diren 

argi-izpiak arazorik gabe islatzen 

direlako. 

 

 

Ilearen testura aldatu egin daiteke luzeran zehar. Ohikoa da sustraia leun 

agertzea eta muturra, berriz, latz. Hori gertatzen da ile-lehorgailuak, kurrikek, 

leuntzaileek, tindagaiek edo beste produktu kimiko batzuek, neurriz kanpo edo 

modu desegokian erabili direlako, ilearen egitura hondatu egiten dutenean. 

Profesionalak kontuan izan behar du edozein lanen bukaerako emaitza 

buruko ilearen egoerarekin estuki lotuta dagoela. Produktu kosmetiko 

egokitzaileak, muturrak ixteko zuzentzaileak, bero-babesleak eta abar oso ondo 

ezagutu behar ditu. Produktu horiek lipido-, proteina- eta hezetasun-oreka 
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lortzen laguntzen dute, buruko ilea osasuntsu eta eder egon dadin. 

Profesionalak, egoeraren eta kasu bakoitzaren arabera, kosmetiko egokiak 

aukeratzen jakin beharko du.  

2.3. BURU-LARRUAZALA EMULTSIO EPIKUTANEOAREN ARABERA  

Epidermisean, ile-folikuluaren oinarrizko sebo-guruinen substantzia oliotsua 

izerdi-urarekin nahasten da eta emultsio epikutaneoa eratzen du. Emultsio 

epikutaneoak kosmetiko naturalaren antzera jokatzen du: buruko ileari 

elastikotasuna ematen dio eta babestu egiten du. 

Emultsio epikutaneoa eta guruinen jarioa orekatuak direnean, buruko ilea 

normala da. Hainbat egoerak funtzio horiek aldatzen dituztenean, buruko ileak 

itxura koipetsua, lehorra, pitiriasi-ezkataz betea edo mistoa izan dezake. 

 2.3.1 Ile eta larruazal normalak 

Ilea normala izan daiteke berez, baina baita mantentze- eta edertasun-

tratamenduen ondorioz ere. Buruko ileak itxura distiratsua, leuna eta malgua 

du. 

Ilearen oreka mantentzeko, xanpu eta egokitzaile leunak erabili behar dira. 

 2.3.2 Ile eta larruazal lehorrak 

Sebo guruinen jarioa eskasa denean, buruko 

ileak itxura lehorra, motela eta ahula izaten du. 

Ukitzean, lakatza izan daiteke eta, askotan, 

elastikotasuna galtzen duenez, hauskorra 

bihurtzen da.  

Kanpo-eragileek buruko ileari eraso 

diezaiokete eta babes naturalik gabe utzi. Ilea lehor, deshidratatua eta hauskor 

geratzen da. Hori gerta daiteke, adibidez, maiztasun handiz garbitzen denean, 

ile-lehorgailua neurriz kanpo erabiltzen denean, eguzkitan luze jartzean edota 

teknika profesional batzuk (aldaketa iraunkorrak, tindagaiak...) maiz erabiltzean. 

Kosmetiko egokitzaileak eta hidratatzaileak aldizka erabiliz gero, emultsio 

epikutaneoak onera egin dezake. Horrela, ileak itxura osasuntsua eta 
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malgutasuna berreskura ditzake. Buruko ile motak eta haren beharrek 

kosmetikoak egoki aukeratzea eskatzen dute. 

 2.3.3 Ile eta larruazal koipetsuak edo seborreikoak  

Buruko ile koipetsua sebo-guruinen neurriz kanpoko jariatzearen ondorioa da. 

Asaldura horrek hainbat eragile izan dezake: nerabezaroko edo menopausiako 

hormona-aldaketak, estresa, xanpu idorgarriekin garbitzea, maizegi orraztean 

sebo-guruinak aktibatzea eta abar. Buruko ile koipetsuak itxura motela, leuna, 

bolumenik gabea, distira oliotsua eta ukimen itsaskorra izaten ditu.  

Garbitzean, ur epela eta xanpu arinki azidoa eta leuna erabili behar dira; 

leunki igurtziko dugu eta, bukaeran, ur hotzetan pasako.  

 2.3.4 Ile mistoa 

Buruko ileak hauskorrak dira. Lan-teknika desegokiak, zainketa ezak, eguzkitan 

luze egoteak eta abarrek buruko ilea kaltetzen dute. Ile mota horrek emultsio 

epikutaneo normala izan dezake edo buruko larruazal koipetsua. 

Batzuetan, buruko larruazalean pitiriasi-arazoa agertzen da. Emultsio 

epikutaneoa aldatuta dago eta sebo-kantitatea handitzeak ezkatak askatzea 

zailtzen du. Horren ondorioz, geruza lodiak eratzen dira eta azkura sortzen 

dute. 

Ile mota horrek zaintza bereziak behar ditu eta tratamenduak kontu handiz 

egin behar zaizkio. Buruko larruazala garbitzeko 

ezin dira substantzia koipetsuak erabili; hala ere, 

ile-zuntzak berregituratu behar dira. 

Hori dela eta, larruazalerako kosmetikoak eta 

ilearentzat egokiak direnak konbinatuko ditugu. Ezin 

dugu lehorgarri oldarkorrekin eta berregituratzaile 

oso koipetsuekin lan egin.  

2.3.5 Emultsio epikutaneoa, eta zer lotura duen  orrazkerarekin 

 Ile lehorra. Ukimen arinki latza eta bolumen nahikoa du. Haren babesa 

eskasa denez, ahultzen da, eta hauskor bihurtzen. Pisua ematen duten 

estiloa eta mozketa gomendatzen dira; estilo desfilatuak, berriz, ez dira 

gomendagarriak. 
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 Ile koipetsua edo seborreikoa. Orokorrean, galkatua eta bolumen 

gutxikoa agertzen da. Estiloak  ileari arintasuna eragin behar dio: geruzaka 

mailakatua, desfilatuak... 

 Ile normala. Itxura distiratsua eta osasuntsua du. Mota askotakoa izan 

daiteke: fina, lodia, kizkurra edo lisoa. Kasu bakoitzean, estiloa ezaugarri 

horien arabera aukeratu beharko da. 

Ile lehorraren eta koipetsuaren asaldurak kosmetiko egokiekin tratatu behar 

dira. Gainera, sebo jarioaren oreka berreskuratzeko, bezeroari ohitura 

osasuntsuak aholkatu behar zaizkio. Muturreko egoeretan, dermatitis 

seborreikoan edo ezkatatze ugarikoan eta iraunkorrekoan, medikuarenera 

joatea gomendatu behar da. 

2.4 LODIERAREN ARABERA  

Diametroaren arabera, ilea hiru taldetan sailkatzen da: mehea, normala eta 

lodia. Hori oinarrizko sailkapena da, baina talde bakoitzean tarteko balioak ere 

ager daitezke. 

 Ile mehea: 0,025 mm 

Diametro txikia eta kutikula mehea ditu. Itxura distiratsua du eta zeta-antzekoa 

da. Pisu txikikoa da eta, orokorrean, ile kizkurrak izan ezik, bolumen txikikoa. 

 Ile normala: 0,070 - 0,1 mm 

Diametro normala du, ile mehearen eta lodiaren artekoa. Itxura zeta-antzekoa 

du, ez ile meheak adina, baina bolumen handiagoa du. Ezaugarri horiek estilo-

aukerak gehiagotzen dituzte. 

 Ile lodia: >0,1 mm 

Diametro lodia du eta gorputz gehien duena da. Orokorrean, bolumen handikoa 

da. Ez du berezko distirarik eta leuntasunik, baina tratamendu egokiei esker 

zeta-antzeko itxura eta malgutasuna lor ditzake. 

 2.4.1 Ilearen lodiera, eta zer lotura duen orrazkerarekin 

 Ile mehea. Mozketan, labanez egindako teknikak, desfilatuak eta 

hustuketak (zonalde zehatz batzuetan izan ezik) saihestu behar ditugu. Ile 

hauskorra denez, bereziki zaindu behar dugu, kutikula honda ez dadin.  
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Kolorea emateak edo izurtzeak ilearen gorputza eta bolumena handi 

ditzakete. Teknika horiek aplikatzeko, kosmetikoak bereziki ondo aukeratu 

behar ditugu eta prozesua gertutik eta kontu handiz jarraitu. 

Estilo desfilatuak saihestu behar dira. Gune zehatzetan, ileari mugimendu-

itxura eman nahi zaionean, leunki eta kontu handiz jarriko dugu. 

 Ile normala. Edozein motatako lan teknikoa oso ondo onartzen du. Estilo 

aukeraketa gainerako ezaugarriek baldintzatuko dute. 

 Ile lodia. Erresistentzia handia du. Kutikula 

gogorra eta pisu handia ditu. Hainbat estilo 

onartzen ditu: mozketa degradatuak, desfilatuak 

eta bakanduak, hau da, ahal den neurrian, 

pisua txikiagotzeko teknikak. Pisua 

txikiagotzeak ileari mugimendu-itxura emango 

dio.  

2.5 ILEAREN ELEKTRIZITATE ESTATIKOA 

Objektu guztiak atomoz osatuak daude. Atomoak partikula txiki batzuez 

(neutroiak, protoiak eta elektroiak) osatuak daude. Partikula txiki horiek karga 

elektrikoa dute. 

Bi objektu igurzten direnean, atomoen elektroiak atomo batzuetatik beste 

batzuetara pasatzen dira eta atomoek neutrotasuna galtzen dute. Horrela 

sortzen da elektrizitate estatikoa.  

Egoki tratatu gabeko buruko ile mehea plastikozko eskuilaz orrazten 

denean, elektrizitate estatikoa sortzen da. 

Hori saihesteko, zurezko eta zurda naturaleko eskuilak erabiltzea komeni 

da. 

Ilean produktu emolienteak jarriz gero, elektrizitate estatikoa txikiagotzen da 

eta, orduan, ilea erabilerrazagoa izaten da.  

Lana bukatutakoan ilea elektrizatuta badago, ile-zuntza lisatzeko lakaz 

bustitako eskuila pasa behar da. Ilea aluminio-paperaz igurztea beste aukera 

bat da.   



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        35 
 

2.6. DENTSITATEAREN ARABERA 

Dentsitatea zera da: buruko larruazalaren zentimetro koadroko ile-kantitatea. 

Batez beste, zentimetro koadroko 300-400 ile daude. Oparotasun-itxura askoz 

lotuago dago ile-dentsitatearekin haren diametroarekin baino. Bi parametro 

horiek (kopurua eta lodiera) kontuan hartuta, ilearen dentsitatea hiru motatakoa 

da: 

 Eskasa. Ile-kopurua  zentimetro koadroko 300 ingurukoa da. Ilea mehea 

da. 

 Ertaina. Zentimetro koadroko ile-kopurua 300-400 artekoa da. Ilearen 

lodiera normala da. 

 Ugaria. Zentimetro koadroko ile-kopurua 300-400 artekoa da. Ilea lodia 

edo oso lodia da. 

 

 

 

 

 

 

Hainbat eragilek alda dezakete ilearen dentsitatea: 

 elikagai-gabeziek (aminoazidoak, gatz-mineralak edo bitaminak) 

 ebakuntza kirurgikoek 

 erditzeek 

 menopausiak 

 kimioterapiak eta 

antzeko 

tratamenduek 

 antikoagulatzaileak, 

antidepresiboak 

edo antisorgailuak 

hartzeak 
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 iletik tiratze luzeek 

 zahartze-prozesuek 

 arrazoi hereditarioek 

Adats ugaria edo eskasa izatearen sentsazioa ilearen lodierarekin 

erlazionatuta dago. Orokorki, ilegorriek ile-kantitate txikia izaten dute, baina 

lodia; ilehoriek, berriz, ile-kantitate handiagoa izaten dute, baina meheagoa. 

2.6.1 Ilearen dentsitatea, eta zer lotura duen orrazkerarekin 

Orrazkeraren azken emaitzak zerikusi handia du buruko ile-kantitatearekin.  

 Dentsitate handia. Ilea ugaria denean, estilo gehienetako lanetan 

gogobeteko emaitzak lortzen dira. Ile-kantitatea oso handia denean, 

bakantze-teknikak baliatuz, gune batzuetan dentsitatea txikiagotu daiteke. 

 Dentsitate txikia. Ilea eskasa denean, beharra dagoen tokietan bolumena 

handitzeko teknikak eta estiloak erabili beharko dira. Kolorea ere kontuan 

hartzeko alderdia izaten da. Gune zehatzetan, zatika kolorea jartzeak 

bolumena ezartzen laguntzen du. Kasu horietan ez da komeni kolore oso 

uniformeak eta ilunak erabiltzea. 

Kontuan hartzekoa da batzuetan ilea ez dela egoten buru-larruazalean 

berdintsu banatuta. Horrelakoetan, zonaka ile-kantitate eskasa agertzen da. 

Orrazkera teknika egokiak aukeratzeko, garrantzitsua da egoera horiek 

hautematea. 

3. ILEAREN IZAERA ETA EGOERA  

Ilea bizitza osoan egoera ezin hobean mantentzea oso zaila da. Nerabezarotik 

aurrera, buruko ilea “normala” izatea ia ezinezkoa da. Buruko ilea, gure 

organismoaren antzera, zahartzen doa; orekari eta edertasunari eragiten dieten 

ezaugarri eta baldintza naturalak galtzen ditu. Halaber, ileak etengabeko 

erasoak jasaten ditu: eguzkia, kutsadura, kloroa, beroa, garbigarriak eta haren 

egitura aldatzen duten teknika profesionalak (kolorazioa, dekolorazioa edo 

forma-aldaketa iraunkorrak). 

Ile mota bakoitzak eraso horiei aurre egiteko erresistentzia modu jakina du. 

Nola nahi ere, neurri batean, ile mota guztiek tratamenduak eta arretak beharko 
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dituzte. Horien bidez, ileak oreka mantentzeko eta itxura osasuntsua, 

distiratsua, leuna eta malgua izateko substantziak lortuko ditu. Ile-apaindegiko 

profesionalaren eginkizun nagusienetako bat bezeroari zaintza eta kosmetiko 

egokienak aholkatzea izango da. 

Egoeraren arabera, buruko ilea bi taldetan sailka daiteke: 

 Ile osasuntsua. Zaindutako ilea da. Itxura leuna eta zeta-antzekoa du. 

Kutikularen ezkatak erabat itxiak dituenez, distiratsu eta argitsu agertzen 

da.  

 Hondatutako ilea. Hainbat arrazoirengatik ilea oso hondatuta agertzen da: 

hauskorra eta, ukitzean, latza. Erresistentzia eta elastikotasun eskasak 

dituenez, teknika profesional batzuek (kolorazioak, dekolorazioak edo 

aldaketa iraunkorrak) ez diote eragiten. Kasu horietan, teknikak aplikatu 

aurretik, zer emaitza lortuko duen balioztatu beharko du profesionalak.  

3.1 ILEAREN IZAERA ETA EGOERA, ETA ZER LOTURA DUEN 
ORRAZKERAREKIN 

Buruko ile mota eta haren ezaugarriak alde batera utzita ere, haren egoerak 

edozein teknika profesionalaren emaitzari eragingo dio. Ilea nabarmen 

hondatuta badago, ezin izango da emaitza onik lortu.  

Bestalde, elastikotasuna (ileak luzatzeko eta hasierako egoerara 

bueltatzeko ahalmena) hidratazio ezak txikiagotzen du. Ilea, beroaren edo 

trakzioaren eraginez, erraz puskatzen da. Teknikak aplikatzean, hori kontuan 

hartu beharrekoa izango da. 

Hondatutako ilea porotsua da eta babes gutxi du; handituta egoten da eta, 

kutikulan zehar, iragazkortasun irregularrekoa izaten da substantzien aurrean. 

Koloratzaileak eta kutikulan sartzen diren beste substantziak erabiltzean, 

aurreko guztia kontuan hartu beharko da. 

Hasieran, profesionalak ileari elastikotasun- eta edertasun-ezaugarri 

normalak berreskuratzen lagunduko dioten lan-teknikak erabili beharko ditu.  

Kolore-aldaketa txiki bat (tonu ilunagoa) eginez gero, hondatutako ileak 

itxura osasuntsuagoa izango du. Tonu oso argiek erraz uzten dute hondatzea 

agerian eta ilea lastokara agerrarazteko joera dute.  
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Oinarrizko ezagutzak 

1. Ilea zuntz-proteina bat da. Eredu biribilari jarraituz, dermisean zeihar 

itsatsita dago.  

2. Adatseko kalparrak hautematea funtsezkoa da, mozketaren eta 

orrazkeraren noranzkoak baldintzatuko dituzte eta. 

3. Irizpide antropologikoen arabera, ilea lisotrikoa, zinitrikoa eta ulotrikoa 

izan daiteke. 

4. Testuraren eta formaren arabera, ilea lisoa, izurtua, kizkurra eta oso 

kizkurra izan daiteke. 

5. Buruko larruazal koipetsuaren emultsio epikutaneoaren arabera, ilea 

normala, lehorra, koipetsua eta mistoa izan daiteke. 

6. Dentsitatearen arabera, ile-kantitatea eskasa, ertaina eta ugaria izan 

daiteke. 

7. Ile motak mozketa- eta orrazkera-estiloa baldintzatzen ditu. Hura 

zaintzeko kosmetikoak aukeratzeko orduan ere eragina du. 

Jarduerak 

1. Definitu kalparra. 

2. Orraztu aurretik, nola aztertzen da ilearen kokatze naturala? 

3. Arrazoitu zer ile formak onartzen dituen orrazkera- eta mozketa-aldaketa 

gehien. 

4. Zer sailkapen egin daiteke buruko ile-emultsioaren arabera? 

5. Erlazionatu ilearen lodiera, ugaritasuna eta kolore naturala. 

6. Esan nola kontrola daitekeen elektrizitate estatikoa ilea orraztean. 

7. Bezero batek ilea luze du: ilehori platinoa, hondatua, oso porotsua, mehea 

eta puskatua. Zer aholku (mozketa, orrazkera, kolorea...) eman behar 

zaizkio? 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        39 
 

8. Estiloa eta orrazkera aukeratzean, kontuan hartuta nolako baldintzak 

ezartzen dituzten alderdi guztiek, azaldu zer aldaketa proposatuko 

zeniokeen ezaugarri hauek dituen pertsona bati: 

23 urteko mutila da, Marketinean graduatua. Lehendabiziko lanaren bila 

dabil, publizitatea gustukoa du, eta publizitate-enpresa batean lan egitea 

gustatuko litzaioke. Itxura dinamikoa, loturarik gabekoa, modernoa eta 

gaztea nahi du. 

 Aurpegia: biribila  

 Altuera eta pisua: 1,66 metro eta  57 kilo 

 Buruko ilearen kolorea: gorria 

 Ilearen egoera: tratamendurik gabekoa 

 Ilearen testura: arinki izurtua 

 Ilearen dentsitatea: lodia eta ugaria 

 Ilearen emultsio epikutaneoa:  arinki koipetsua 

 Ilearen noranzkoa: orrazkeraren noranzkoa baldintzatuko lukeen 

kalparrik gabekoa 
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4. GAIA 
 BURUKO ILEAREN ETA BURU-LARRUAREN 

ASALDURAK 

1. BURUKO ILEAREN ASALDURAK 

Buruko ilearen egoera estetikoa hainbat eragilek baldintzatzen dute. Kasu 

batzuetan, bezeroek buruko ile-asalduren inguruko kezka estetikoak izaten 

dituzte, baina ez dira eragileekin lotzeko gai. Alabaina, ile-apaindegiko 

profesionala lotura hori egiteko gai izango da eta, gainera, bezeroa aseko duen 

tratamendu egokia jartzen jakingo du. Ezin badu asaldura konpondu, zainketa-

gomendioak emango dizkio, beti kontu handiz, eta medikuarenera bideratuko 

du. 

1.1. BURUKO ILEAREN EGITURA-ASALDURAK 

Buruko ilearen egitura-asaldurak bi multzotan sailkatzen dira: 

 Jaiotzatikoak. Asaldurak jaiotzatik agertzen dira. 

 Eragindakoak. Asaldurak bizitzan zehar agertzen dira. 

1.2. JAIOTZATIKO EGITURA-ASALDURAK 

Ile-zurtoinaren sortzetiko asaldurek, jaiotzatikoak direnez, ez dute konponbide 

estetikorik. Hala ere, kasu batzuk estetikaren laguntzaz trata daitezke. 

Sortzetiko egitura-asaldura ohikoenak: 

1.2.1 Moniletrixa 

Herentziazko asaldura da. Buruko ilea eskasa eta 

hauskorra izaten da. Asaldura horrekin batera, 

ohikoena da hiperkeratosi folikularra agertzea. 

Buruko ilearen ernetze-zelulen endekapenaren 

ondorioa dela dirudi.  

Ile-zurtoinean, zati estuak eta handituak aldizkatzen dira. Zati handituek ile-

diametro normala dute; estuak, berriz, muinik gabeko zati oso hauskorrak dira. 

Beste zonalde batzuetako ileetan ere ager daiteke, hala nola bekainetan, 

bizarrean, besapeetan eta pubisean.  
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1.2.2 Pili torti 

Ile-zurtoinean, zati lautuak eta bihurrituak 

(180 graduko bihurdura) agertzen dira. 

Asaldura hori sindrome batzuekin batera 

agertzen da. Era berean, sindrome horiek 

folikuluak kaltetzen dituzten hainbat 

gaixotasun dermatologiko agerraraz ditzakete. Batzuetan, ilea erraz puskatzen 

da (pili torti distrofikoa). 

1.2.3 Trikorrexi inbaginatua 

Duen itxuragatik, banbu erako buruko ileak ere 

esaten zaio. Noduluen erako asaldura mota da. 

Mutur proximalak kupula-forma hartzen du eta, 

zati distalean, inbaginazioa agertzen da. 

Deformazio horietan hausturak sor daitezke. 

Netherton sindromeari lotuta dago, baina 

keratinizazio-arazoen ondorioz ere sor daiteke. 

Nerabezaroan hobera egiten du. 

1.2.4 Trikotiodistrofia 

Asaldura heredagarria da. Buruko ileak sufredun 

aminoazido gutxi izaten du, zistina batez ere. Horren 

ondorioz, ileak oso hauskorrak dira eta ezohiko 

zimurrak eta gandorrak izaten dituzte, baita tigre-

isatsaren itxurako tarte horiak eta ilunak ere. 

Trikotiodistrofiadun ilea hainbat harizpitan banatzen 

bada eta zeharkako haustura badu, trikoskisis izena 

hartzen du. 

1.2.5 Ile artiletsua 

Ilea kizkurtu egiten da buru-larruazaleko zonalde 

jakin batzuetan. Ile argiko pertsonengan agertzen 

da asaldura hori.  
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Buruko ilea ezin orraztearen sindromea 

Beste asaldura heredagarri bat da. Buruko ileak hainbat norabidetarantz 

multzokatzen dira. Horrek ezinezkoa egiten du orraztea, eta ileak itxura lehorra 

eta distira gabea izaten du. Mikroskopioan begiratuta, ileak sekzio poligonala 

du. Sekzioan, luzetarako sakonune bat edo gehiago ikusten dira, ubideen 

modukoak (ile ubideduna). Asaldura hori buru-gainazal osoan edo zonalde 

batzuetan ager daiteke. 

 

 

 

1.3. ERAGINDAKO EGITURA-ASALDURAK 

Jaiotzatikoak ez diren egitura-asaldurek hainbat eragile izan ditzakete. Eragile 

horiek bi taldetan sailkatzen dira: 

 Barruko eragileak. Pertsonak berezkoak ditu: nutrizio-gabeziak, 

intoxikazioak, arazo endokrinoak eta anemiak. 

 Kanpoko eragileak. Ingurumenarekin eta mekanika- zein kimika-

alderdiekin izaten dute zerikusia.  

Profesionalak hainbat tratamendu (prebentziokoak, aringarriak edo ile-

zuntzak babestekoak) egiten baditu, kanpoko eragileek sortutako 

asaldurak konpon ditzake. 

1.3.1 Ingurumen-eragileak 

 Eguzki-izpien eraginpean luze egoteak kutikula hondatzen du. 

 Ingurune-hezetasuna neurriz kanpokoa izateak kutikularen eta kortexaren 

arteko lotura ahultzen du. 

 Ingurunea neurriz kanpo lehor egoteak buruko ilean karga elektrostatikoak 

pilatzea eragiten du; zailagoa da orraztea. 

 Tenperatura altuek kutikularen ezkatak hondatzen dituzte. 
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1.3.2 Eragile mekanikoak 

Orrazkera tenkatuek, eskuilatzeak eta abarrek kutikularen ezkatak higatzen 

dituzte. Horren ondorioz, ezkatak eror daitezke eta kortexa agerian utzi. 

1.3.3 Eragile mekanikoak 

Aldaketa iraunkorra sortzen duten likidoek eta prozesuaren gainerako eragileek 

(beroa, pH alkalinoa eta abar) kutikula-ezkaten mutur askeei hausturak eta 

desitsasteak eragiten dizkiete. Dekolorazio-likidoek eta tindagaiek kutikulari 

antzeko ondorioak eragiten dizkiote.  

Egitura-asaldurek hainbat izen eta itxura dituzte. Askotan, aipatutako 

eragileak ile-zurtoinean sortutako prozesuaren faseetako bat besterik ez dira. 

1.4 ERAGINDAKO EGITURA-ASALDURA OHIKOENAK 

1.4.1 Trikorrexi korapilatsua 

Ohiko asaldura da. Ile-zurtoinean, nodulu bat edo 

gehiago agertzen dira. Zurtoinean, burutugabeko 

hausturak ikusten dira eta ematen du aurrez aurre 

jarritako bi pintzelen muturrak direla. Mikroskopio 

elektronikoaren bidez ikus daitezke kanpoko 

eragileek sortutako ezkaten galera zein noduluen 

aurreko eta atzeko higadura handia. Buruko 

ilearen hainbat zonaldetan agertuz gero, 

garrantzia eman behar zaio.  

1.4.2 Trikoklasia 

Mutur irregularreko ile-zurtoinaren zeharkako 

haustura da. Pintzelaren itxura du. Ilearen hausturak 

ilea moztea dakarrenez, zonalde zabalean gertatzen 

bada, burusoiltasun-plakaren itxura hartzen du. 

Trikorrexi korapilatsuaren bilakaera izaten da. 

1.4.3 Trikoptilosia (mutur irekiak) 

Ile-zurtoinaren mutur distaleko luzetarako haustura da. Buruko ilearen muturra 

bi edo hiru zatitan banatzen da. Bi edo hiru zentimetro luze izan daiteke.  
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Tratamendu kosmetikoek eta ingurumenak 

sortutako kutikula-higaduraren ondorioz 

gertatzen da. Ile luzeetan maizago agertzen da 

motzetan baino. 

1.4.4 Trikonodosia 

Ilean korapiloak edo begiztak agertzen dira. 

Buruko ilean, kosmetikoak aplikatzean, 

eskuilatzean eta orraztean, mugimendu 

desegokiak egitearen ondorioz gertatzen dira. 

Korapiloetako kutikulak eta kortex asaldurak 

haustura (trikoklasia) eragiten du.  

1.4.5 Baioneta-ilea 

Ile-zurtoinaren muturra zurtoina baino finagoa da, eta hiperpigmentatua. 

Bestalde, findu aurreko zonaldeak neurriz kanpoko loditasuna du. 

Batez ere, burugainean agertzen da. 

Keratina-ezkatak ile-folikuluen zuloetan 

pilatzen dira, eta buxatu egiten dituzte. 

Batzuetan, emakumeengan beste asaldura 

batzuei lotuta egoten da, hala nola pitiriasia 

eta seborrea. 

1.4.6 Trikomalasia 

Burusoiltasun-plaketako asaldura da. Ile-

folikuluetan sustraia bihurritua, oso 

desitxuratua eta puskatua duten ileak 

agertzen dira. Ile-zurtoinean, orrazkera 

tentetuen etengabeko trakzioek eragiten 

dute.  

Trikotilomania izaten dute buruko ilea sustraitik ateratzeko ohitura duten 

pertsonek. 
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1.4.7 Ile zorroratua 

Buruko ilearen anomalia da. Material labainkor 

zurixka batek ile-zurtoinak zorro baten antzera 

biltzen ditu. Material hori berezkoa (folikulu-

zorroen hondakinak) edo eragindakoa 

(kosmetikoen hondakinak, onddoak edo bakterioak) izan daiteke. 

2. BURUKO ILEAREN ASALDURA KROMATIKOAK 

Ilearen kolorea, ile bakoitzaren matrize-melanozitoek sintetizatutako melanina 

motaren eta haren kantitatearen araberakoa da. Ile-pigmentuen ezaugarri 

horiek genetikak baldintzatzen ditu. 

Buruko ilearen asaldura kromatikoei diskromiak esaten zaie. Egitura-

asalduraren antzera, jaiotzatikoak eta eragindakoak izan daitezke. Hainbat 

ingurumen-eragilek, zenbait produktu kimikok eta gaixotasun batzuek ere ilean 

kolore-aldaketak eragin ditzakete. 

2.1. JAIOTZATIKO ASALDURA KROMATIKOAK 

Jaiotzatiko asaldura kromatikoen artean, hauek dira azpimarragarrienak:  

2.1.1 Heterokromia 

Larruazaleko zenbait zonaldetan ileak hainbat 

kolore izaten  ditu. Batzuetan, ileak berak izaten 

ditu hainbat kolore. 

 2.1.2 Piebaldismoa 

Larruazalean eta buru-larruazalean, pigmenturik 

gabeko orbanak agertzen dira. Zonalde horietako ile 

sortak zuriak dira, pigmenturik gabeak. 

Kopetan agertu ohi da. Gerta daiteke 

melanozitorik ez egotea, edo neurriz baino txikiagoa 

izatea eta haren funtzioan alterazioa egotea. 
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2.1.3 Poliosia 

Larruazalean, melaninarik gabeko ile-folikulu talde 

batek ile sorta zuria izaten du. Kasu horretan, 

larruazalak pigmentuak ditu. Asaldurak ile-folikuluei 

bakarrik eragiten die. 

 2.1.4 Albinismoa 

Larruazaleko eta ileko pigmentuaren gabezia 

konponezina da. Melanozitoen kopurua eta egitura 

neurrikoak dira, baina ez dute jarduerarik: ezin dute 

melaninarik ekoiztu. 

Albinoek larruazal zuria, buruko ile zuria edo 

horixka, azazkal hauskorrak eta begiko irisa urdin 

argia edo gorrixka izaten dituzte. 

Pigmentuen gabeziak oso ahul egiten ditu albinoak eguzki-izpien aurrean. 

Batzuetan, fotofobia ere izaten dute. Ondorioz, babes-neurriak beharrezkoak 

izaten dituzte. 

2.2. SORTUTAKO ASALDURA KROMATIKOAK 

Substantzia kimikoek sortutako kolore-aldaketak dira. Substantzia horietako 

batzuk hauek dira: 

 Erresortzina. Lehen, larruazalarentzako tratamenduetan erabiltzen zen. 

Ilea kolore horiz edo marroi-horiz tindatzen du. 

 Depresioaren aurkako botika batzuek (minoxidila eta diazoxidoa) ilea 

ilundu egiten dute. 

 Kobaltopean egoteak buruko ilean kolorazio urdin distiratsuak sortzen ditu; 

anilak, berriz, urdin ilunak.  

2.2.1 Substantzia kimikoek eragindako dekolorazioak 

Dekoloratzeko, substantzia kimikoen artean ur oxigenatua dugu ohikoena. 

Hidrokinonak ere tirosinasaren jarduera eragozten du, eta larruazalaren eta 

ilearen hipopigmentazioa sortzen du. 
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2.2.2 Gaixotasunei, zahartzeari eta nutrizio-gabeziei lotutako 
dekolorazioak  

Tirosinasa melanina sintetizatzeko funtsezko enzima da. Kobrea tirosinasaren 

osagaia da; ondorioz, haren gabeziak ile-dekolorazioa ekar dezake. 

Desnutrizio-prozesuetan, proteinen gabeziak Kwashiorkor sindromea 

sortzen du. Sintometako bat ile beltza marroi edo gorrixka bihurtzea da, eta 

marroia, horaila. 

Asaldura kromatiko nagusia ilea urdintzea da. Izaera orokorra du, eta 

zahartze-prozesu naturalarekin lotuta dago. 

Ile-erraboileko melanozitoek melanogenesia egiteari 

uzteak despigmentazioa ekartzen du. Ondorioz, ile- 

urdinak ile koloreduna ordezkatzen du. Pigmentu-galera 

pixkanakakoa ere izan daiteke; buruko ileak, zurira heldu 

aurretik, hainbat tonu gris izaten ditu. Pigmentuaren 

pixkanakako galera gertatzen da, erraboileko 

melanozitoetan, tirosinasaren jarduera jaisten delako.  

Errefrakzio-indize ezberdineko zonaldeetan, argiaren islatze eta errefrakzio 

fenomenoei esker, ile-urdinak zuri ikusten ditugu. Kolore-gabeziak 

gardentasuna sortzen du, ez kolore zuririk. 

Ilea urdintzea etengabeko prozesu konponezina da. Banakoen ezaugarri 

genetikoek zehaztuko dute noiz hasiko den. Arraza beltzeko pertsonei arraza 

zurikoei baino askoz beranduago gertatzen zaie. Arraza zurikoei ile-urdinak 30-

35 urterekin hasten ohi zaizkie agertzen. 50 urterekin, biztanleriaren erdiak 

buruko ilearen % 50 urdindua du. 

Buruko ilea gorputzekoa baino azkarrago urdintzen da. Lehendabizi, 

zonalde tenporalak edo lokiak urdintzen dira eta, jarraian, bertexa eta zonalde 

okzipitala. Hogei urte aurretiko ile-urdintzeari ile-urdintze goiztiarra esaten zaio. 

Jatorri genetikoa izaten du. Hala ere, estresak, gaixotasun immunologikoek, 

anemiak, diabetesak, tiroidearen disfuntzioek eta abarrek ere sor dezakete. 

Kasu batzuetan, ile-urdinak ohiko adinean baino beranduago agertzen dira (30-

50 urte).  
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3. BURU-LARRUAZALAREN ASALDURAK 

Buru-larruazaleko asaldurek buruhauste handiak ematen dituzte. Pitiriasiak eta 

seborreak tratamendu estetikoak dituzte. Alopezia, gehienetan, konponezina 

da. Hala ere, askotan, erraz aurreikus daiteke eta prebentzio-tratamenduak 

abian jar daitezke. 

Pitiriasiaren kasuan, epidermiseko zelulak berritzeko abiadura azkartu 

egiten da. Horrek, geruza korneoan hildako zelulak neurriz kanpo pilatzea 

eragiten du. Seborrearen kasuan, sebo-guruinen jarduera-asaldurak sebo-

ekoizpena areagotzen du. 

Burusoiltasunak bezeroa biziki kezkatzen du. Beraz, bezeroek profesionalei 

horren inguruko kontsulta asko egingo dizkiete.  

Profesionalak, lanean arrakasta izateko, ezinbestean, asaldurak eta haien 

jatorria zehazki ezagutu behar ditu. 

3.1. PITIRIASIA 

Hizkera arruntean, pitiriasiari zahia esaten zaio. Larruazalaren hanturarik eta 

narritadurarik gabeko ezohiko ezkatatzea da.  

Zelula korneoek, taldeka, ezkata zuriak 

eratzen dituzte. Larruazaletik askatzen direnean, 

ilearen artean esekita geratzen dira, eta itxura 

txarra ematen dute.  

Asaldura hori gizonengan zein emakumeengan 

ohikoa da oso. Pitiriasia haurtzaroan ez da ohikoa, baina nerabezarotik  aurrera 

etengabe handitzen doa. 

Ikerketa asko egin ondoren, ateratako ondorioa zera da: pitiriasia sortzen da 

larruazaleko epidermisaren zelula-berritzea azkartzen denean. 

Geruza basaleko zelulen berritze-gaitasuna handitu egiten da. Zelulak 

geruza epidermikoetatik zehar azkar pasatzen dira, eta geruza korneoko 

zelulak keratinizazioa bukatu gabe askatzen dira. Hau da, zelula-berritzea 

bizkorragoa izateak geruza korneoa ahula eta aldakorra bihurtzen du, eta 

horrek eragiten du zelulak, banan-banan beharrean, talde handitan askatzea. 
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3.1.1. Jatorria eta motak 

Pitiriasiaren etiologia oraindik ez dago erabat zehaztuta. Gehien zabaldutako 

teoriaren arabera, Pityrosporum ovale onddoak sortzen du (hortik dator izena). 

Onddo hori larruazaleko floraren osagaia da eta, ohiko egoeran, onddo-kopurua 

buru-larruazaleko mikroorganismoen % 45 izaten da, baina pitiriasia duten 

pertsonek % 75 izaten dute.  

Batzuek, alterazioaren jatorria azaltzeko, azalpen hau erabiltzen dute: 

Pityrosporum ovale onddoak azaleko sebo-jariakinaren triglizerido degradazioa 

eragiten du, eta askatutako gantz-azidoek azkura sortzen dute; gainera, 

askatze horrek larruazalaren defentsa-mekanismoa aktibatzen du; hau da, 

zelula-berritzea azkartu egiten da eta, ondorioz, neurriz gaineko ezkatatzea 

sortzen da. 

Beste teoria batek, aldiz, zera dio: ezkatek Pityrosporum ovale onddoa 

garatzen laguntzen dute. Teoria horren arabera, ezkatak legamiaren kopurua 

handitzea sortzen du, eta ez alderantziz. Badirudi fenomeno narritagarriak 

direla ezkaten jatorria. 

Nolanahi ere, bi teorien artean alde handirik ez dago, baina bi gauza garbi 

daude: 

 Pityrosporum ovale onddoaren kopurua normalean baino handiagoa da. 

 Larruazalaren narritadurak zelula taldeak ezkata eran askatzea eragin 
dezake. 

Bi pitiriasi mota bereiz daitezke: 

 Pitiriasi lehorra 

Epidermiseko azken geruzen deshidratazio 

handiaren ondorioz sortzen da. Zelulen arteko 

lotura ahula eta aldakorra da. 

 Pitiriasi koipetsua edo esteatoidea 

Seborreari lotuta dago. Ezkatak buru-larruazalari 

erantsita egoten dira, eta ile-folikuluen irteera-

zuloak buxatzen dituzte. 
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 3.1.2 Diagnostikorako oinarriak 

Ezkatatze-prozesuekin lotutako beste asaldura patologikoek (psoriasia eta 

dermatitis seborreikoa) ez bezala, pitiriasiak ez du hanturarik izaten. Batzuetan, 

ezkatatzea azkurari lotuta egoten da. Kasu horietan, larruazaleko egoera 

larriagotu egin daiteke hazka egitean eragindako lesioekin. Ezkatak eta azkura 

burua garbitzean desager daitezke, baina egun gutxi barru berriro agertuko 

dira. 

Pitiriasiak hiru maila izan ditzake: arina, neurrizkoa eta handia. Lehenak 

partikula ñimiñoak ditu; beste biek, aldiz, partikula ugari dituzte eta, gainera, 

azkura ematen dute. 

Pitiriasi lehorraren kasuan, azkuraren intentsitatea aldakorra da eta, 

ukitzean, larruazala latza eta lehorra da. Larruazalak gorritasuna izan dezake, 

eta baita hazkak eragindako lesioak eta zauriak ere. Ile-zurtoinak ezkata grisak 

izaten ditu metatuta. 

Pitiriasi koipetsuaren kasuan, azkuraren intentsitatea handia izaten da. 

Buru-larruazalak itxura koipetsua eta distiratsua du, eta gorri eta heze agertzen 

da. Kasu larrienetan, ezkata koipetsuzko zarakarrak larruazalari estuki itsatsita 

agertzen dira. 

3.2. SEBORREA 

Seborrea zera da: sebo-guruinen ekoizpenaren alterazio kuantitatiboa edo 

kualitatiboa. 

Sebo-kantitatea handitzen da eta, gainera, haren konposizio kimikoa ere 

aldatu egiten da. Horregatik, seboa lodiagoa da, eta ezin da erraz irten. 

Jarioaren irteera-zuloa (poroa) handitzen da, eta guruina hipertrofiatu. 

Larruazal osasuntsuan, kolesterol askea nagusi da, 

eta pH azidoa du; seborreikoan, berriz, kolesterol-

esterrak nagusi dira eta pH altuagoa du. 

Seborrearen ezaugarri nagusiak hauek dira: buruko ileak itxura koipetsua 

zein trinkoa izatea eta azkura-sentsazio desatsegina edukitzea. 
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3.2.1. Jatorria. 

Hiru dira seborrearen eragile nagusiak: 

 Gizabanakoaren genetikak agindutakoak. 

 Hormonalak. Sebo-guruinen jariatze desorekatuaren eragile nagusiak dira: 

o Androgenoak ile-folikuluko berezko errezeptoreekin elkartzen dira, eta 

sebo-jarioa suspertzen dute. Asaldura dutenen kasuan, seboaren 

androgeno-kantitatea handia da eta folikulu-errezeptoreak alterazioa 

izateak androgenoekin elkartzea errazten du. Baina, androgenoen 

aurrean, sebo-guruinen sentikortasuna aldakorra da. Horregatik, buruan 

seborrea modu irregularrean agertzen da banatuta: kopetaldean, lokietan 

eta bertexean, batik bat.  

o Hipofisiko hormonek gorputzeko hormonen jarduera gehienak arautzen 

dituzte, beraz, sebo-jariaketan eragina izan dezakete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lekukoak. Seborrea, hiperhidrosia eta psoriasia garatzeko eta 

mikroorganismoetan bizkarroi bizitzeko baldintza aproposak sortzen 

dituzte.  

Izerdi-jariaketaren jardunez, hiperhidrosia sorrarazten duen estimuluak 

sebo-guruina ere estimulatzen du, eta seborrea eragiten du. Fase urtsua 

handitzen bada, emultsio epikutaneoa eratu ahal izateko, fase koipetsua ere 

handitzen da. Alderantziz ere gerta daiteke: fase koipetsua handituz gero, fase 

urtsua ere handituko da. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        52 
 

Emultsio epikutaneoa alkalinizatzeak mikroorganismoak ugaritzea errazten 

du. Mikroorganismo horiek seboaren gantz neutroak puskatu, eta larruazala 

narritatzen dituzten gantz azidoak askatzen dituzte. Beraz, bere burua 

babesteko, larruazalak geruza korneoko zelula hilak neurriz kanpo ugaritzen 

ditu. Horren eraginez, hodi pilosebazeoak buxatu egiten dira, eta sebo-guruinak 

hipertrofiatu. Ile-folikuluen irteerako zelula korneoek, belakien antzera, seboa 

xurgatu eta, ondorioz, sebo jariaketa sortzen dute. 

Behin seborrea agertu eta gero, egoera batzuek arazoa areagotu eta zaildu 

egiten dute. Horietako batzuk hauek dira: 

 Nerbio-sistemaren nahasmenak (estresa, antsietatea eta zenbait 

gaixotasun neurologiko). Sebo-guruinen inguruko nerbio-sarearen 

nahasmenduak jarioa areagotzen du. 

 Dietak. Nahiz eta erlazio zuzena frogatzeke egon, badirudi gantzetan eta 

karbohidratotan aberatsak diren dietek seborrea areagotzen dutela.  

 Tenperatura. Giro-tenperaturak hiperhidrosia eragin dezake. 

3.2.2. Diagnostikorako oinarriak 

Seborrea dagoenean, ile-zurtoina mehea, koipetsua eta itxura hezekoa izaten 

da. Ile luzeen kasuetan bereziki, muturrek itxura lehorra eta ahula izaten dute. 

Gainera, ilea aglutinatuta agertzen da. 

Seborreak azkura handia ematen du. Larruazalak itxura koipetsua eta 

ehundura lodia ditu. Fase aurreratuetan, gorritasuna eta larruazalari eta ile-

zurtoinari erantsitako ezkatak agertzen dira. Paper-testa erabiltzean, koipe-

orbanek intentsitatearen araberako tamaina izango dute.  

4. BURUSOILTASUNA 

Burusoiltasuna buruko ilearen galera lokala edo erabatekoa da. Asalduraren 

seinalea da buruko ilea ugari erortzea. Erortze horren eragilea ile-folikuluen 

atrofia izan daiteke. Kasu horretan, egoera atzeraezina izan daiteke. 

Hainbat izaeratako alderdik eragina dute ile-folikuluaren jardueran, batez ere 

hazkunde-zikloaren faseetan. Horrek ile-galera eta ilea ez berritzea ere eragiten 

ditu. 
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4.1.MOTAK 

Burusoiltasunak aldaeraren (lekukoak edo zehaztugabea), jatorriaren 

(jaiotzatikoak edo eragindakoak) edo bilakaeraren (itzulgarria edo itzulezina) 

arabera sailka daitezke. Horietako batek ere ez ditu gainerakoak baztertzen.  

 Jaiotzatiko burusoiltasuna. Jatorri genetikoa dute. Ile-folikulu ezak edo 

garapen-gabeziak eragiten dute. Ez dute estetika-tratamendurik; 

itzulezinak dira. 

 Burusoiltasun traumatikoa. Ile-galera traumatismo fisikoen eraginez 

sortzen da. 

 Orbaintze-alopezia. Ile-galera ile-folikulua suntsitzearen eraginez sortzen 

da.  

 Eflubioak. Ile-galera ile-folikuluko asalduren eraginez sortzen da. 

 Burusoiltasun areata. Ile-galera barruko eragileen ondorioz sortzen da. 

 Burusoiltasun androgenetikoa. Ile-galera ile-folikulua miniaturizatzearen 

eraginez sortzen da. 

Burusoiltasunen sailkapen orokorra 

Mota Aldaera Jatorria Garapena 

Jaiotzatikoa Atrikia Genetikoa Itzulezina 

Lobulu tenporal triangeluarra Genetikoa Itzulezina 

Traumatikoa Trakzioak eragindakoa Orrazkera tenkatuak Itzulgarria 

Presioak eragindakoa Marruskatze 
etengabea 

Itzulgarria 

Trikotilomaniak eragindakoa  Sustraitik ateratzea Itzulgarria 

Orbaintze-alopezia  Erredurak, zauriak Itzulezina 

Eflubioak Anagenoa Kimioterapia, botikak Itzulgarria 

Telogenoa Nutrizio txarra, 
gaixotasunak 

Itzulgarria 

Asinkronismoak eragindakoa Gabezia-egoerak Itzulgarria 

Areata  Immunodepresioa, 
estresa... 

Itzulgarria 

Androgenetikoa Gizonezkoa Hormonak, adina Itzulezina 

Emakumezkoa Hormonak, adina Itzulezina 
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4.1.1 Jaiotzatiko alopeziak  

Jaiotzatiko burusoiltasunak direnez, itzulezinak dira, eta ez dute tratamendu 

estetikorik: 

 Atrikia. Jaiotzatiko erabateko burusoiltasuna da, erabateko buruko ile-

galera. Gorputzeko gainerako ileei (betileak, betazalak…) eragin diezaieke. 

Ez da oso ohikoa. 

 Lobulu tenporal triangeluarraren burusoiltasuna. Hiruki isoszele 

formako burusoiltasun-plakak sortzen ditu larruazaleko albo batean edo, 

noizean behin, bietan. 

4.1.2 Burusoiltasun traumatikoak 

Traumatismo fisikoek eragindako burusoiltasun guztiak dira. 

 Trakzioak eragindakoak. Buruko ilea tentsiopean luze 

izan dugulako sortzen dira (trentzak, mototsak…). 

 Presioak eragindakoak. Buruko ilea etengabe marruskatu 

edo presiopean izan delako sortzen dira. Adibidez, jaioberriek sehaskako 

burkoarekin buruko zonalde bera denbora luzean marruskatu eta ilea 

galtzen dute. 

 Trikotilomaniak eragindakoak. Ilea sustraitik ateratzeko 

nerbio-kinada da. Umeengan helduengan baino maizago 

agertzen da. Ertz eta forma irregularreko hainbat 

tamainatako plakak agertzen dira. 

4.1.3 Orbaintze-burusoiltasuna 

Eragindako burusoiltasun itzulezina da. Ile-folikuluak suntsitzen direlako sortzen 

da. Erredurak, infekzioak, tumoreak eta abar izan daitezke suntsitzearen 

jatorria. 

4.1.4 Eflubioak 

Eflubioak bat-bateko ile-galera handiak dira. Galera buru-gainazal osoan 

agertzen da. Eragile kaltegarriak ilearen ziklo biologikoaren fase jakin batean 

jarduten du. Eflubioak fase horren arabera sailkatzen dira. 
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 Eflubio anagenoa. Eragile kaltegarriak ilearen hazkundea geldiarazten du. 

Jatorri nagusiak izaten dira minbiziaren aurkako tratamenduak, botika 

batzuen gaindosia eta neurriz kanpo A bitamina hartzea. 

 Eflubio telogenoa. Estimulu traumatiko batek 

ile-folikuluen heltze-prozesua bizkortzen du. 

Estimulu horien artean, sukarra, erditzea, 

ebakuntza kirurgikoa, zirrara handiak eta abar 

egon daitezke. Estimulu-eragilearen efektua 

gertatu eta handik hilabete batzuetara agertzen da. Galera bat-batekoa eta 

handia izaten da. 

 Ile-berritzearen asinkronismoak eragindako eflubioa. Ile-folikuluen 

heltze-prozesua mantsotzen denean sortzen da. Sortutako ile-kantitateak 

ez du galtzen den guztia konpentsatzen. Besteak beste, gabezia-egoerek 

eta guruin-gaixotasunek eragiten dituzte eflubio horiek. 

4.1.5 Alopezia areata 

Alopezia areata ilegabeko zonalde zedarrituak eragiten du. Berezkoak ditu ilerik 

gabeko plaka lauak eta ertz zehatzekoak. Plaka horiek handitu egin daitezke 

edo, hilabete batzuk pasa eta gero, berriak sortu. 

Noizbehinka, gainerako zonalde iletsuetan ere sortzen da asaldura. Buruko 

ile pigmentudunei eragiten die bakarrik, gizonezkoei zein emakumezkoei. 

Edozein adinetan ager daiteke, baina ohikoena da 20 urte azpitik agertzea. 

Uste da gorputzaren erantzun autoimmunea dela, eta aurretiko joera 

genetikoa ere badagoela. Hainbat eragilek sor  

dezakete: herentziak, immunitate-asaldurek, guruin-arazoek, estresak, 

infekzioek... 

 

  

                              Betileko alopezia areata     
  
Alopezia  
areata  
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4.1.6 Burusoiltasun androgenetikoa 

Burusoiltasun androgenetikoa ez da berdina gizonengan eta emakumeengan. 

Gizonezkoen burusoiltasun androgenetikoari gizonezkoen ohiko burusoiltasuna 

ere esaten zaio, eta emakumezkoenari, emakumezkoen burusoiltasun 

zehaztugabea. Biak larruazaleko ile-folikulu batzuen androgenoekiko  

hipersentiberatasunak eragiten ditu. Ile-zikloaren fase anagenoa murriztu egiten 

da, eta ile-folikulua miniaturizatu egiten da. Ondorioz, ile berriak aurrekoak 

baino meheagoak, motzagoak eta atrofiatuagoak izaten dira, eta une bat iristen 

da non ileak ez diren berritzen. 

Burusoiltasun androgenetikoak bi  eragile mota ditu: 

 Genetikoak. Joera genetikoak erabat baldintzatzen du burusoiltasunaren 

garapena. 

 Hormonalak. Androgenoak areagotzeak edo androgenoen aurrean ile-

folikuluaren neurriz kanpoko sentiberatasunak eragina dute, nahiz eta 

kantitatea neurrikoa izan. 

Gizonezkoen burusoiltasun androgenetikoa da gizonengan gehien agertzen 

den burusoiltasuna. Lehen aipatutako eragileez gain, gizonezkoen 

burusoiltasunean beste alderdi batzuek ere badute eragina: 

 Lekuko eragileek (seborrea, pitiriasia eta hiperhidrosia) ile-folikulua buxatu 

eta, ondorioz, ile-hazkundea oztopatzen dute. 

 Baskularizazio eskasak, buruaren gainaldean batez ere, ile-galera 

goiztiarra eta ugaria areagotzen du. 

 Eragile organikoek (osasuna, dieta...) eta psikikoek (estresa, depresioa...) 

prozesua areagotzen dute. 

 Adinean aurrera egin ahala, ile-folikuluen zelula-jarduera gutxitu egiten da. 

Burusoiltasun androgenetikoa 20 edo 30 urterekin hasten da. 
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1. Lehenengo maila: soilguneak agertzen dira. 

2. Bigarren maila: atzerapen tenporala. 

3. Hirugarren maila: ertz-zeharreko atzerapena. Burugaina asko soiltzen 

da. 

4. Laugarren maila: kopetako eta tenporaleko atzerapena eta burugaineko 

soiltze nabarmena.   

5. Bosgarren maila: burugaineko soiltze nabarmenaren; kopetako eta 

tenporaletako soiltzearen artean, oraindik, bada tarte txiki bat.  

6. Seigarren maila: bi soilguneak elkartu egiten dira. 

7. Zazpigarren maila: bi soilguneak zabaldu egiten dira. 

8. Zortzigarren maila: bi soilguneen arteko lotura osoa da.  

Emakumezkoen burusoiltasun zehaztugabeak ile-galera pixkanakakoa 

eta zehaztugabea du. Batez ere, kopetan, parietaletan eta burugainean 

agertzen da ile-galera, baina kokatze-lerroa galdu gabe. Buruko ilearen lodiera 

eta luzera txikiagotu egiten dira eta, ondorioz, larruazala agerian geratzen da. 

Burusoiltasunarekin batera, seborrea edo pitiriasia ere ager daitezke. 

Emakumezkoen burusoiltasun androgenetikoa egoera hauetan sor daiteke: 

 Giltzurrunen gaineko guruinen edo obulutegien asaldurak daude. 
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 Estrogeno- eta androgeno-kantitatearen arteko desoreka dago. Hori 40-45 

urtetik aurrera hasten da. 

 Badira larruazaleko beste atrofia mota batzuk ere. 

Gizonezkoen ohiko burusoiltasunaren eta emakumezkoen burusoiltasun 
zehaztugabearen ezaugarriak 

 
Gizonezkoen ohiko 
burusoiltasuna 

Emakumezkoen 
burusoiltasun 
zehaztugabea 

Hasiera-adina Goiztiarra (20-30 urte) Berantiarra (30 urtetik gora) 

Kokapena Burugaina eta kopeta Burugaina 

Kokatze-lerroa Galdua Iraunkorra 

Alopezia-itxura Agerikoa Ez agerikoa 

Garapena Azkar  Mantso 

Alopeziaren osatze-
adina 

45 urtetik gora 60 urtetik gora 

 

 

 

 

 

 

 

Emakumeen burusoiltasun zehaztugabea     Erabateko burusoiltasuna  

5. TRATAMENDU DERMATOLOGIKOA BEHAR DUTEN 
ASALDURAK  

Larruazaleko azterketa egitean, hainbat asaldura dermatologiko hauteman 

daitezke, hala nola ekzema, psoriasia edo garatxoak. Asaldura horiek 

medikuntza-patologiak dira. Beraz, ez dira ile-apaindegian tratatu behar. Hala 

ere, asaldurak hautemateko eta bezeroa dermatologoarengana bideratzeko, ile-

apaindegiko profesionala funtsezkoa izan daiteke. 
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5.1 ASALDURA EZ-INFEKZIOSOAK 

Psoriasia. Dermatitis mota bat da. Larruazalari 

ondo erantsitako ezkata lodiak eta grisak izaten 

ditu. Ezkaten ingurua gorrituta egoten da eta 

larruazalaren mailaren gainetik. 

 

Ekzema. Epidermisaren handidura ezkataduna 

da; itxura gorrikoa da eta azkura ematen du. 

Puslak zarakar bihur daitezke. 

 

 

5.2 INFEKZIO- ETA PARASITO-ASALDURAK 

 

 Folikulitisa. Bakterioek sortutako infekzioak ile-

folikuluaren hantura eragiten du. 

 

 Ezkabia. Onddo batek sortutako infekzioak buruko ilearen keratina 

suntsitzen du eta, ondorioz, ilea puskatu egiten da. Ezkabia duten gaixoek 

ilegabeko (soilguneak) edo oso ile motzeko zonaldeak izaten dituzte. Zonalde 

horietan, gainazalak ezkatak galdu eta kolore 

grisaxka edo horixka izaten du. Ezkabia itzulgarria 

edo itzulezina izan daiteke. Asaldura kutsakorra da 

oso. Adibidez, ile-apaindegian bezero batek beste 

bati  pasa diezaioke, orrazien edo eskuilen bidez. 

 Pedikulosia. Parasito batek, zorriak, izurritea 

sortzen du. Zorria odolez elikatzen da eta, 

arrautzen bidez, oso azkar ugaltzen da. Arrautza 

horiei bartzak esaten zaie. Ile-zurtoinean eransten 

dira eta, begiratu batean, ikuserrazak. Erraz 
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ezagutzen dira, baina, kolore zurixka dutenez, zahiarekin nahas daitezke. Hala 

ere, zahia erraz askatzen da; bartzak, berriz, ez. 

Sintoma ohikoena azkura izaten da, zorriaren listuak erreakzio alergikoa 

eragiten duelako. Hazka bizi egiteak zauriak eta bigarren mailako infekzioak sor 

ditzake. 

Kokapenaren arabera, hiru pedikulosi mota daude: Pediculus capitis, 

Pediculus corporis eta Pediculus pubis  (pubis-zorriak eragindakoa).  

Infestatutako bezeroa ez da inolaz ere ile-apaindegian tratatu behar. Lan 

egin ondoren hautematen badugu izurritea, erraz eta azkar kutsatzen denez, 

erabilitako material guztia berehala isolatu eta desinfektatu behar dugu. 

Pedikulosia, patologia bat denez, ezin dugu guk tratatu. Hala ere, bezero 

batengan asaldura hori hautemanez gero, jarraibide batzuk gomenda 

diezazkiokegu. 

Ile-apaindegian  

Buruko zorriak (Pediculus capitis) 2-3 mm-ko luzera du, eta arrautzak (bartzak) 

ile-zurtoinean itsasten ditu. Ostalariaren odolez elikatzen da, eta hozka egin eta 

gero, azkura handia sortzen du. Ondorioz, kutsatuak etengabe hazka egiten du 

eta larruazaleko lesioak sortzen ditu. Askotan, lesio horiek zaildu, eta bakterio-

infekzio bihurtzen dira. 

Jarraibideak: 

 Zorriak hautemanez gero, kontaktuan egon diren pertsona guztiak jakinaren 

gainean jarri. 

 Eskuilak eta orraziak desinfektatu: ordubetez, uretan (60-65 ºC) edo 

alkoholetan sartu. 

 Arropa zuria (maindireak, eskuoihalak) 60 ºC-tan garbitu. 

 Medikuak agindu ezean, loziorik edo bestelako produkturik ez erabili. 

 

 Zorriaren arrautza: Buruko zorria  
 bartza (Pediculus capitis) 
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6. BEHAKETA ETA FITXA TEKNIKOA 

Edozein ile-tratamendu eman aurretik, buruko ilearen eta larruazalaren egoera 

behatu behar dugu. Jasotako emaitzen arabera eta kontuan hartuta tratatu 

beharreko zonaldearen egoera,  zaintza jarraibidea ezarriko dugu. 

Zonaldea behatzeko eta aztertzeko, hainbat aparatu erabil ditzakegu: lupa, 

Wood argia edo lanpara, mikrokamera, mikrobisorea eta abar. 

Asaldura guztiak (monoletrixa, poliosia, psoriasia, ekzema, folikulitisa, 

ezkabia...) ondo identifikatu behar ditugu. Ile-apainketako profesionalak, ezin 

dituenez asaldura horietako asko tratatu, bezeroa mediku espezialistarenera, 

dermatologoarenera, bideratuko du.  

Fitxa teknikoa edozein ile-tratamendu egiten duen profesionalarentzat 

nahitaezko dokumentua da. Tratamenduaren jarraipena eta emaitzen 

balorazioa egin ahal izateko, gure bezeroen datuak jaso eta gorde behar ditugu.  

Datu horiek guztiak pertsonalak dira. 

Bestalde, susmatuz gero bezeroren batek tratamendu dermatologikoaren 

beharra duela, bezeroa medikuarenera bidaltzeko txosten bat egingo dugu.  

Bezeroa medikuarenera bidaltzeko txostenaren eredua: 

Tratamendu medikua behar duten asalduren hautemate-txostena 

Bezeroa: ..............................................................................................................................  

Kontsultaren helburua:  ........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Hautemandako asaldurak:   .................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Asalduren itxura:  .................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Nire arlotik kanpoko asaldurak direnez gero, zuri bidaltzen dizut aztertzeko eta 

tratatzeko. 

Arren, adieraz ezazu tratamenduak zer kosmetiko eta ile-apaindegiko teknika 

eragozten duen. 

Aldez aurretik, zure interesa eskertu nahi dizut, eta edozein kontsulta egiteko edo 

informazioa jasotzeko zure esanetara naukazu. Hona hemen nire datu 

profesionalak: 

Enpresaren izena:  ...............................................................................................................  

Helbidea: ..............................................................................................................................  

Telefonoa: ............................................................................................................................  

Adeitasunez, jaso nire agurrik beroena. 

 

Sinadura:  

 

Oinarrizko ezagutzak 

1. Egitura-asaldurak ile-zurtoinaren egituraren arazoak dira. 

2. Egitura-asaldurak jaiotzatikoak (jaiotzean agertzen dira) izan daitezke 

edo barruko eragileek edo kanpokoek (ingurumenekoak, mekanikoak 

edo kimikoak) sor ditzakete.  

3. Askotan, eragindako egitura-asaldurak arazo beraren bilakaera-faseak 

dira. 

4. Diskromiak buruko ilearen kolore-asaldurak dira. Jaiotzatikoak eta 

eragindakoak izan daitezke. 

5. Eragindako diskromien artean, ilea urdintzea da ohikoena. 

6. Ilea urdintzea prozesu etengabea eta konponezina da. Ile-erraboileko 

melanozitoek melanogenesia egiteari uzteak ilea urdintzea ekartzen du. 

7. Pitiriasia edo zahia buru-larruazaleko gehiegizko ezkatatzearen ondorioa 

da. Ez du hanturarik izaten, ez eta narritadurarik ere. 
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8. Pitiriasia epidermis-zelulen neurriz gaineko ugaltze azkarrak sortzen 

duen zelula-berritze irregularraren ondorioa da. 

9. Bi motatako pitiriasiak daude: lehorra eta koipetsua (esteatoidea). 

10. Seborrea sebo-guruineko sebo-ekoizpenaren asaldura kuantitatiboa eta 

kualitatiboa da. 

11. Seborrearen eragileak hormonalak dira. Guneko eragileek eta joera 

genetikoak ere eragiten dute. 

12. Alopezia berritu gabeko buruko ile-galera da. Gunekoa edo erabatekoa 

izan daiteke. 

13. Buruko ile-galerak hainbat jatorri izan ditzake. Jatorriaren arabera, 

burusoiltasuna itzulgarria edo itzulezina izan daiteke. 

14. Eflubioetan eta burusoiltasun androgenetikoetan buruko ile-galera ugaria 

izaten da. Lehendabizikoaren kasuan, asaldura itzulgarria da, 

bigarrenean, berriz, itzulezina. 

15. Gizonezkoen eta emakumezkoen burusoiltasun androgenetikoek ez 

diote eredu berari jarraitzen. Burusoiltasun horien eragileak, batez ere, 

hormonalak dira.  

16. Jatorri dermatologikoa duten asaldurak ez dira ile-apaindegian inola ere 

tratatuko. 

Jarduerak 

1. Zer da trikorrexi korapilatsua? Normalean, zer asaldura bilakatzen da? 

2. Konparatu moniletrixa eta trikotiodistrofia. Adierazi berdintasunak eta 

desberdintasunak. 

3. Zer hiru egitura-asaldura konpon daitezke ile-mozte on batekin?  

4. Fisiologiak nola azaltzen du buruko ileak urdin haztea? 

5. Ile-urdinak kolorerik ez badu, zergatik ikusten dugu zuri? 

6. Arrazoitu zergatik eragin diezaiokeen kobrearen gabeziak pigmentazio-

galerari. 

7. Gure bezero batek esan digu buruko ilea latz duela eta erraz 

korapilatzen zaiola. Buruko ilearen azterketan, korapiloak ikusi dizkiogu 

zonalde batzuetan. 

a. Zer galdetuko zenioke, asalduraren diagnostiko zehatza egiteko? 
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b. Datuen arabera, zer asaldura izan dezake bezeroak? 

c. Zer gomendatuko zenioke? 

8. Bezero bat kexu da zonalde batzuetan buruko ilea erortzen ari zaiolako. 

Azterketa egitean, ikusi duzu buruko ilea hainbat zonaldetan puskatu 

zaiola. 

1. Zer asaldura da? 

2. Asalduraren jatorria ezagutzeko, zer galdetuko zenioke? 

3. Zer gomendatuko zenioke arazoa arintzeko? 

9. Bezero batek ile-mutur irekiak nola saihets ditzakeen galdetu dizu. 

Buruko ilea aztertzean, trikoptilosiarik ez duela baieztatu duzu. 

a. Zer asaldura izan daiteke? 

b. Bestelako sintomarik izango al du?  

c. Zer gomendatuko zenioke? 

10. Bezero batek esan digu alabari buruko ilearen kolorea aldatu egin zaiola 

dieta desegokia egiten ari denetik.  

a. Zer jatorri du asaldura horrek? 

b. Zer asaldura da? 

c. Zer elikagai gomendatuko zenizkioke buruko ilearen egitura eta haztea 

hobetzeko? 

11. Azaldu pitiriasiarekin lotutako asaldurak. Azaldu haren jatorria. 

12. Zergatik, batzuetan, ematen du pitiriasiak azkura? 

13. Zer da seborrea? 

14. Azaldu zer diren jaiotzatiko alopeziak. 

15. Buru-larruazaleko zer asaldura eragin dezakete androgenoek? 

16. Zer ezberdintasun daude presioak eta trakzioak eragindako 

burusoiltasunen artean? 

17. Zer motatako burusoiltasuna sor dezake buru-larruazaleko erredura 

batek? 

18. Buruko ile-galerari aurre egiteko, adin ertaineko gizonezko bezeroak 

produkturen bat eskatu dizu. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        65 
 

a. Zer produktu eskainiko zenioke? 

b. Zer galdetuko zenioke arazoari buruz gehiago jakiteko?  

c. Zer pauso izango litzateke hurrengoa? 

19. Erditu ondoren, adin ertaineko emakume bat iritsi da zure lantokira 

neurriz kanpoko buruko ile-galeraz kezkatuta.  

a. Zer galdetuko zenioke burusoiltasun horri buruz gehiago jakiteko? 

b. Zer motatako burusoiltasuna du bezeroak? 

c. Zer gomendatuko zenioke? 
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5. GAIA 
 BURU-LARRUAZALAREN ANALISIA 

1. BURU-LARRUAZALAREN ANALISIA  

1.1. ILEA AZTERTZEKO PROTOKOLOA 

Hauek dira ilea aztertzeko protokoloaren faseak: 

 Bezeroa hartzea eta kokatzea. 

 Galdeketa egitea. 

 Buru-larruazala eta ilea behatzea eta aztertzea. 

 Buru-larruazala eta ilea aztertzea diagnostikoak egiteko ekipoen bidez. 

 Datuak biltzea: fitxa teknikoa. 

 Bezeroari diagnostikoaren berri ematea. 

Lehen gai honetan, lehen hiru atalak landuko ditugu; gainerako atalak, berriz, 

hurrengoan aztertuko ditugu. 

1.2 BEZEROA HARTZEA ETA KOKATZEA 

Une garrantzitsuenetako bat da, bezeroak gure gaitasun profesionalari buruzko 

lehen inpresioak jasoko baititu. Horrek erabakiko du tratamenduaren jarraipena, 

baita tratamenduari ekitea ere. Alderdi hauek guztiek baldintzatuko dute 

gugandik jasoko duen ideia: 

 Harrera eta azterketa egiteko lekua 

Oso garrantzitsua da bereizitako kabina batean sartzea; ezin bada, honako 

hauek izan behar dira kontuan: 

 Ilea aztertzeko behar diren ekipoen eremua eduki behar da. 

 Gune horretan ordena eta higienea bereziki zaindu behar dira. 

 Tokiak pribatua izan behar du bezeroa behatuta ez sentitzeko eta 

informazioa isilpekoa dela bermatzeko. 

 Bezeroa kokatzea eta prestatzea 

 Eroso eta lasai eseri behar du. 

 Mantala eta toalla jarri behar zaizkio. 
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 Ilea zurda leuneko eskuilaz eskuilatu eta askatu behar zaio (horixe da 

galdeketari ekiteko unea). 

 Azterketa ez da ile garbitu berrian egin behar; 48 ordu lehenago garbitu 

behar du ilea, gutxienez. 

 Jarrera profesionala 

 Profesionalak jarrera lasaia agertu behar du. Jarrera zaindu behar 

da, baita oinarrizko higiene-arauak ere; hau da, eskuak garbitu 

azterketari ekin aurretik eta ondoren, eskuak eskularruekin babestu, 

eta ongi desinfektatutako tresnak erabili. 

 Galdeketa egitea 

Profesionalak, datu pertsonalez gain, honako hauei buruzko informazioa jaso 

beharko du: 

 Buru-larruazalaren eta ilearen gaineko higiene-ohiturak. Honako 

hauek hartu beharko dira kontuan: 

 Garbitzeko maiztasuna. 

 Zer xanpu eta ile-egokitzaile erabiltzen diren, eta nola. 

 Ilea nola lehortzen den. 

 Arreta berezia eman behar zaio elikadurari, garrantzitsua baita: 

 Ilea eta azazkalak osasun-egoeraren isla fidela dira. Organismo 

nekatuak, anemikoak edo elikatu gabeak erraz hausten den ile ahula 

eta distirarik gabekoa izan ohi ditu, baita azazkal ahulak eta 

hauskorrak ere. 

 Buru-larruazalaren eta ilearen azterketa 

Azterketa honek bi alderdi izan behar ditu: 

 Zuzeneko behaketa. Behatzeaz gain, bezeroarekin hitz egin behar da. 

Alderdi honek lagundu egiten du ilea garbi eta osasuntsu mantentzeko 

kosmetikoak eta jarduera-moduak zehazten. Hori nahikoa izan daiteke 

asaldura garrantzitsurik ez bada. 
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Aditu batek tratatu beharko dituen dermatologia-asaldurak ere ikusiz 

gero, txostena egin eta bezeroa sendagile espezialistarengana igorriko 

dugu. 

 Ekipoen laguntzarekin egindako behaketa, sakondu beharreko 

asaldurarik bada. 

1.3 BURU-LARRUAZALA ETA ILEA ZUZENEAN BEHATZEA ETA 
AZTERTZEA 

1.3.1 Ile-zurtoina zuzenean behatzea  

Ile-zurtoinaren asaldurak dira ile-zurtoin osasuntsuaren ezaugarrietatik 

desbideratzen diren egoera guztiak. Hori dela-eta, zuzeneko behaketaren 

bidez, honako hauek egiaztatu behar dira: zein den ilearen kutikularen egoera, 

elastikotasun- eta erresistentzia-ezaugarriei eusten dien, eta behar bezain 

lubrifikatuta eta malgu dagoen. Hori guztia honela egiaztatzen da: 

 Begiratuta 

Honi erreparatu behar zaio: 

1. Mota 

 Zurtoina fina edo lodia den. Lodia fina baino iraunkorragoa da. Dena 

den, ilea fina bada hobeto zabaltzen da emultsio epikutaneoa, eta 

errazago koipeztatzen eta zikintzen da. 

 Kizkurra edo lisoa den. Lisoa kizkurra baino ile distiratsuagoa baita.  

2. Egoera 

 Distira duen edo mate dagoen. Kutikula ongi itxia eta lubrifikatua 

duen ileak gainazal lisoa du, argia islatzeko gai da, eta itxura 

distiratsua du. Ezkata irekiak eta lehorrak dituen kutikulak, aldiz, 

gainazal zimurra du eta ez du argia islatzen, errefraktatu baizik; 

horrenbestez, matea da. 

 Kimikoki tratatuta dagoen. Tindagaiek eta permanenteek ilearen 

egitura asaldatzen dute, eta lehen adierazitako ezaugarriak ageri 

dituzte. 

 Egiturazko asaldurak edo asaldura kromatikoak dituen. 
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3. Emultsio epikutaneoa: lehorra, koipetsua, seborreikoa 

Kutikula egoera onean dagoen zurtoina(ezk.) eta irekidun zurtoin asaldatua (esk.)  

 

 Ukituta 

1. Haztapena. Ile-xerloak luzera guztian ukituz, ile horien egitura nabaritu 

dezakegu; hau da, zein den ilearen lodiera, leuna edo latza den, puntak 

finago dauden... 

2. Pull-testa. Lasaitzeko edo tenkatzeko proba ere esaten zaio. Ilearen 

erresistentzia edo hauskortasuna ebaluatzeko erabiltzen da. Ez da egin 

behar nabarmena bada hondatuta dagoela edo prozesu kimiko oso 

agresiboak egin bazaizkio (adibidez, dekolorazioak). 

Ile-xerlo bat hartu eta hari buru-larruazaletik ahalik gertuena eutsi 

behar zaio. Beste eskuarekin, irmotasunez tiratu behar zaio, zurtoinetik 

puntaraino tenkatuz eta lasaituz. Zenbat eta hauskorrago, orduan eta 

errazago hausten da. 

 

Pull-test maniobra (lasaitu edo tenkatu). 
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3. Irristatu-arrastatu. Ilearen elastikotasuna egiaztatzeko erabiltzen da. Bi 

edo hiru ile hartu behar dira, eta sendo eutsi sustraitik, punta zintzilik utzita. 

Beste eskuarekin, hatz erakuslearen eta hatz lodiaren azazkalaren artean 

eutsiko zaie ileei, eta puntaraino irristatuko eta arrastatuko dira.  

 Ileak oso kizkur geratzen badira, egitura egoera onean dago eta ileen 

elastikotasuna ona da. 

 Ileak oso gutxi kizkurtzen badira, edo soilik gune batzuetan kizkurtzen 

badira, egitura hondatuta dago eta elastikotasuna galdu du. 

 Ileak ez badira batere kizkurtzen eta jatorrizko forman geratzen 

badira, ilea oso hondatuta dago. 

 

 
Irristatu-arrastatu maniobra. 

1.3.2 Buru-larruazala zuzenean behatzea 

Ile-xerloak bereizi behar dira; hau da, artesiak egin behar dira buruko eremu 

guztietan: goialdean, lokietan, burugainean eta garondoan. Prozesu horren 

bidez, ilea orraztuta dagoenean ikusten ez diren asaldurak hauteman daitezke. 

 Begiratuta 

Hauei erreparatu behar zaie bereziki: 

 Larruaren kolorazioa eta distira edo opakutasuna: 
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 Marfil-zuria eta distira arrunta: larrua arrunta da, hau da, ez du 

asaldurarik. 

 Gorrixka: narritadurak, infekzioak edo arazo baskularrak. 

 Horixka eta oso distiratsua: gehiegizko sebo-jariakina dago. 

 Grisaxka eta matea edo opakua: hiperkeratosia edo irrigazio 

eskasa. 

 Pigmentazio-asaldurak, diskromiak; gehiegizko pigmentuak edo 

pigmentuaren urritasunak eragindako hiperkromiak (orban ilunak) 

edo akromiak (orban argiak). 

 Ezkatatzeak: deshidratazioak edo pitiriasiak eragindakoak. 

 Emultsio epikutaneoaren asaldurak: deshidratazioa, hiperhidrosia1, 

koipe gehiegi. 

 Burusoiltasuna. 

 Ukituta 

Berariazko zenbait maniobrak buru-larruazalaren eta ilearen hainbat alderdiri 

buruzko informazioa ematen digute. Hauek dira maniobra horiek: 

1. Haztapena. Hatz-mamiak buru-larruazal guztitik igarotzen dira. Maniobra 

horren bidez, informazio hau aterako dugu: leuna den, latza, hezea, 

koipetsua, lehorra, zer tenperatura duen, etab. Haztapenaren bidez, 

ukimenaz hauteman daitezkeen emultsio epikutaneoaren urritasunei 

buruzko datuak lortzen dira: 

 Emultsio orekatua: ukimen leuna eta tenperatura arrunta. 

 Ur-fasea areagotzea (hiperhidrosia): hezea eta hotza. 

 Sebo-jariakina areagotzea: ukimen koipetsua eta larruazal lodiaren 

ehundura. 

2. Presioa. Hainbat eremutako larruazala zanpatu behar da hiruzpalau 

segundoz, goialdekoa bereziki, eta ohiko tonua berreskuratzeko 

zenbat denbora behar duen kalkulatu. Maniobra horrek adierazten du: 

                                                 
1  HIPERHIDROSIA. Izerdi-guruinaren jariakinaren gehiegizko areagotzea. 
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 Eremuaren irrigazioa. Ohiko kolorea berreskuratzeko, presioa 

egiteko erabilitako denbora baino gehiago behar badu, irrigazioa 

urria da. 

 Larruazalaren sentikortasuna. Presioa eragin ondoren orban gorriak 

agertzen badira, hipersentikorra da larruazala; gorrituta irauten duen 

denborak zehazten du hipersentikortasun-maila.  

3. Buru-larruazalaren mobilizazioa. Larruazalak azpiko ehunetara zer 

atxikidura duen zehazten du. Zenbat eta atxikidura handiagoa, orduan 

eta zailtasun handiagoa folikulu pilosebazeoen irrigaziorako eta 

inerbaziorako. Maniobra egiteko, esku bat garondoaren inguruan jartzen 

da eta, bestea, modu berean, bekoki inguruan; bi eskuekin 

burugainerantz egiten da. Larruazala ehunetatik mugitzen bada, 

mugikortasun ona duela adierazten du. Maniobraren irudia. 

 Buru-larruazalaren mobilizazioa 

4. Jacquet zeinua. Larruazalaren elastikotasuna egiaztatzeaz gain, 

burusoiltasuna dagoen eremuetan folikulu pilosebazeoak dauden edo ez 

balioztatzen laguntzen du eta, horrenbestez, ile berriak garatzeko aukera 

dagoen ala ez. Horretarako, erasandako eremuetako larruazal zatiak 

hartzen dira hatz lodiaren eta erakuslearen artean. Folikulu-kopuru 

handia badago, ez da atximurrik egin behar; ilea hazi egin daitekeela 

adierazten du horrek. 

 
Jacquet zeinua. 
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5. Sabouraud zeinua, ateratzeko zeinuaren balorazioa ere esaten zaio. 

Izenak berak adierazten duen moduan, hogeiren bat ileko taldeetatik 

tiratzen da buruko zenbait eremutan, bereziki bekokialdean eta 

tenporalean; horretarako, sustraitik zentimetro batera eusten zaio ileari, 

eta bat-batean tiratu. Sustraitik ateratako ile kopurua balioztatzen da, eta 

baztertu egiten dira hautsitakoak.  

 

Sabouraud zeinua edo ateratzeko zeinua. 

6. Paperaren testa. Seborrea-zantzuak daudenean erabiltzea 

gomendatzen da, hiperhidrosiarekin ez nahasteko. Paper xurgatzailea 

erabiltzen da, eta segundo batzuez zanpatzen da larruazalean: izerdia 

lehortu egiten da, baina koipeak orbana uzten du. Zer hedadura duen 

ere balioztatu behar da. 

Azterketa-prozesuan, ia aldi berean egiten dira ileari begiratzea, bezeroari 

informazioa eskatzea eta buru-larruazaleko eta ileko ukimen-maniobrak. 

Behatzen den heinean, proba egokienak aukeratzen dira, asalduren adierazleei 

jarraiki. 

Asaldura Itxura Metodoak Galderak 

Ile lehorra 

 Latza, matea eta 

kutikularen ezkatak 

irekita. 

 Erraz korapilatzen da. 

 Elastikotasuna eta 

erresistentzia galdu ditu. 

 Emultsio epikutaneoaren 

asaldurak daudenean 

 Haztapena. 

 Pull-testa. 

 Irristatzea-

arrastatzea. 

 Egindako 

tratamenduei 

buruzkoak. 

 Garbiketa-

maiztasuna. 

 Zer xanpu eta ile-

egokitzaile eta nola 

erabiltzen diren. 
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edo tratamendu eta 

kosmetiko desegokiak 

erabiltzen direnean 

agertzen da. 

 Orrazteko teknika. 

Ile koipetsua 

 Ile trinkotua eta 

koipetsua. 

 Haztapena. 

 Paperaren 

testa. 

 Xanpu mota. 

 Zenbat denboran 

zikintzen den ilea. 

 Noiztik duen asaldura 

hori. 

Ile ahula eta 
hauskorra 

 Erraz hausten da 

orraztean. 

 Ez du elastikotasunik. 

 Ilearen egitura oso 

hondatuta dago 

tratamendu kimikoen 

erruz. 

 Fina izan ohi da. 

 Haztapena. 

 Pull-testa. 

 Irristatzea-

arrastatzea. 

 Ile lehorra duen 

bezeroari egiten 

zaizkion galderak. 

Koipe gehiegi 
duen buru-
larruazala 

 Koipetsua eta distiratsua; 

azkura ere ager daiteke. 

 Ilea fina izan ohi da, eta 

bildu eta buru-

larruazalera atxikitzen 

da. 

 Aurpegiko larruazala ere 

koipetsua izaten da. 

 Haztapena. 

 Presioa. 

 Paperaren 

testa. 

 Zenbat denboran 

zikintzen den ilea. 

 Zer xanpu eta ile-

egokitzaile erabiltzen 

diren. 

 Nola erabiltzen diren. 

 Koipea berriki agertu 

den edo ez. 

Pitiriasi arrunta 
edo lehorra 

 Buru-larruazala lehorra, 

matea eta latza ukitzean. 

Ezkatak txikiak, zuriak 

eta askeak dira. 

 Ilea ere lehorra egoten 

da, deshidratatua, eta 

zaila izaten da orrazten. 

 Haztapena. 

 Presioa. 

 Hazka egitea. 

 Zer xanpu eta ile-

egokitzaile erabiltzen 

diren. 

 Nola erabiltzen diren. 

 Azkura duen. 

 Larruazala erraz 

narritatzen den. 

 
 
 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        75 
 

Asaldura Itxura Metodoak Galderak 

Pitiriasi 
koipetsua edo 
esteatoidea 

 Koipetsua eta 

distiratsua; ezkata-

plaka trinkoak izaten 

dira, eta ilea plaka 

horietara atxikitzen da. 

 Azkura handia izan ohi 

da. 

 Haztapena. 

 Presioa. 

 Hazka egitea. 

 Zer xanpu eta ile-

egokitzaile erabiltzen 

diren. 

 Nola erabiltzen diren. 

 Plakak berriki agertu 

diren, eta koipearekin 

batera agertu diren. 

Burusoiltasun 
zehaztugabeak 

 Orokorra da ile-galera, 

nahiz eta 

nabarmenagoa den 

goialdean eta lokietan. 

 Ilea urria da 

eragindako eremuetan. 

 Haztapena. 

 Presioa. 

 Buru-larruazala 

mugitzea. 

 Jacquet zeinua. 

 Sabouraud 

zeinua. 

 Mota horretako 

asalduretan, oso 

baliagarria da 

erraboilaren 

egoera aztertzea 

tresna optikoak2 

erabilita. 

 Noiz agertu ziren 

sintomak. 

 Berriki tentsio edo 

estres handiko 

egoerarik izan duen. 

 Botikaren bat 

harrarazi dion ahoko 

infekzioren bat edo 

bestelakoren bat izan 

duen. 

 Haurdun dagoen, edo 

hormona-arazorik 

duen. 

Burusoiltasun 
mugatuak 

 Ile-galera eremu 

jakinetan izaten da, eta 

gainerako eremuetan 

itxura arrunta izaten 

du. 

 Aurreko kasuan 

bezalakoak. 

 Burusoiltasun 

zehaztugabea duen 

bezeroari egiten 

zaizkion galderak. 

Zauri txikiak 

 Hazka egitean sortzen 

diren jakin behar da, 

eta azkura zerk 

eragiten duen. 

 Zuzeneko 

behaketa eta 

irudia handitzeko 

metodoak. 

 Galderak arazoari 

buruzkoak izan behar 

dira. 

                                                 
2  TRESNA OPTIKOAK. Argia aztertzen duen zientzia fisikoan oinarritutako leiarrak dituzten aparatuak; 

objektuak handiago ikusteko balio dute. 
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Dermatitisa, 
infekzioak, 
psoriasia, 
garatxoak edo 
kisteak 

Bezeroa dermatologoarenera bidali behar da. 

Pedikulosia Bezeroa dermatologoarenera bidali behar da. 

Ariketak 

1. Egiazta ezazu ilearen erresistentzia eta elastikotasuna pull-testaren eta 

irristatu-arrastatu maniobraren bidez. Alderatu honako ile hauek: 

 Ile lisoa, luzea eta naturala 

 Ile kizkurra, luzea eta naturala 

 Ile luze tindatua 

 Permanentea egindako ile luzea 

 Permanentea egindako ile luze tindatua 

 Dekoloratutako ile luzea 

2. Kalkula ezazu zenbat ile erortzen zaien zenbait pertsonari Sabouraud 

zeinua erabilita. 

3. Egin ezazu, medikuari igortzeko, psoriasia antzeman zaion bezero bati 

buruzko txosten alternatiboa. 

4. Begiratuta, zehatz ezazu ea asaldurarik badagoen buru-larruazalean eta 

ilean. Asaldurarik balego, adieraz ezazu zer asaldura den: 

A) 30 URTEKO PERTSONA 

Buru-larruazala Ilea 

Lehorra, latza, ezkata txikiduna. Azkura du, eta 
burua garbitzean soilik lasaitzen da. Ilea tindatzean, 
buru-larruazala gorritu egiten zaio. 

Luzera ertaineko adatsa eta tindatutako ilea. 

Itxura porotsua eta pittin bat latza. 

Lodiera eta dentsitate arruntak. 

Irristatu-arrastatu maniobraren bidez pixka bat kizkurtu 
egiten da. 

ASALDURA MOTA ASALDURA MOTA 
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B) 18 URTEKO PERTSONA 

Buru-larruazala Ilea 

Koipetsua ukitzean; kolorea uniformeki grisaxka. 

Paperaren proba eginez gero, lehortutakoan orbana 
geratzen da. 

Adats luzea. Permanentea eginda. 

Fina eta dentsitate arrunta. 

Sustraia koipetsua da ukitzean, puntak luzetara 
bereizita daude eta latzak dira ukitzean. 

ASALDURA MOTA ASALDURA MOTA 

C) 55 URTEKO PERTSONA 

Buru-larruazala Ilea 

Arrunta, ezkatarik gabea. Fina, dentsitate oso txikia du goialdean eta 
burugainean, baina ezarpen-lerroari eutsi dio. 

ASALDURA MOTA ASALDURA MOTA 

22..  EEKKIIPPOOEENN  BBIIDDEEZZ  EEGGIITTEEKKOO  IILLEE--AAZZTTEERRKKEETTAA  
DDIIAAGGNNOOSSTTIIKKOOAAKK    

2.1. DIAGNOSTIKOA EGITEKO EKIPOAK 

Ekipoen bidez zehatzago egiten dira ile-azterketa eta diagnostikoa, honako 

hauek behatuta: 

 Zer motatako larruazala eta ilea dituen bezeroak, zer egoeratan 

dauden eta nolako asaldurak dituzten. 

 Asaldura horien bilakaera eta asalduren tratamenduak. 

Ilea aztertzeko ekipo ugari daude merkatuan: arruntenetatik hasi (oraindik 

ere oso erabilgarriak dira; esaterako, lupak) eta askoz sofistikatuagoetaraino. 

Guztiak ez dira beharrezkoak azterketa on bat egiteko, baina, egokienak 

aukeratzeko, zer informazio ematen duten eta nola erabil daitezkeen jakin 

behar dugu. 

2.2 IRUDIA HANDITZEN DUTEN EKIPOAK 

 Lupa 

Lupa tresnarik xumeena da, baina baita erabiliena ere. Esfera-formako leiar bat 

izaten du, mehea eta gardena; eta bi gainazalek mugatzen dute. Heldulekudun 

euskarrian egon daiteke (eskuzko lupa), edo argiztapen-sistema akoplatudun 

beso giltzatuan (lupa instrumentala). 
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Leiar konbergentedun3 lupa da erabiliena; irudien neurria handitzen du ikus-

angelua handituta. 

Hainbat lupa mota daude: eskukoa, mahai gainekoa edo oin-lupa eta 

ispiluduna. Lupa guztiek sistema bera dute oinarrian. 

Profesionalari ematen dion informazioa 

Begi hutsez behatutakoa baieztatzeko, xehetasun gehiago ematen ditu. 

Zehaztasun handiagoz agertzen ditu burusoiltasuna duten eremuak, baita 

burusoiltasunaren4 forma eta mota ere. 

Bezeroari informazioa ematea 

Bezeroaren interesa areagotzen du, eta azterketaren partaide egiten du. 

Profesionalak ilearen zainketa egokiari buruz emandako aholkuak hobeto 

ulertzen laguntzen du. 

 Mikrokamera 

Mikrokamera larruazala eta ilea aztertzeko erabiltzen da, eta badu berezitasun 

bat: ile-larruazalaren eta ile-zurtoinaren gainazalaren ikusmen oso handitua 

ematen du. 

Irudiak bideoan nahiz euskarri informatikoetan erreproduzitzeko aukera 

ematen du. 

Hau da mikrokameraren bidez ile-azterketa egiteko protokoloa: 

a) Buru-larruazalaren azterketa 

Ordena bati jarraiki egin behar da, buruaren goialdetik hasita. Hauxe da ordena: 

bekokialdea eta goialdea, burugaina, alboak eta garondoa. Beharrezkoa da arlo 

hauei erreparatzea: 

 Ile-folikuluaren irteera-gunea. Behatu behar da ea irekita eta garbi 

dagoen edo, aldiz, oztopatuta dagoen eta ezpurutasunak, koipea 

edo zahia dituen. Horretaz gain, ertzak egoera onean dauden 

egiaztatu behar da. 

                                                 
3  LEIAR HURBILTZAILEA. Argi-izpiak puntu batean kontzentratzen dituen beira gardeneko pieza. 
4  BURUSOILTASUNA. Ilea erortzea edo galtzea. 
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 Ile-larruazalaren gainazala. Trinko eta hidratatuta edo narritatuta, 

ezkatatuta edo deshidratatuta dagoen behatu behar da. 

 Ile-dentsitatea5. Folikuluek hiru eta bost folikulu bitarteko taldeak 

osatzen dituzte; talde horiei ile-uharte esaten zaie. Hala ikusten 

direnean, dentsitatea ona da. Folikuluak isolatuta badaude edo 

binaka taldekatzen badira, berriz, dentsitatea urria da. 

 
Buru-larruazal arrunta 

Profesionalari ematen dion informazioa 

Jariakinak eta ilearen zuntzak behatzeko aukera ematen du, ilerik atera gabe. 

Bideoan edo/eta euskarri informatikoan erregistra daitekeenez, tratamenduaren 

jarraipena eta ebaluazioa errazten ditu. 

Bezeroari informazioa ematea 

Bezeroak buru-larruazala eta ilea behatzen ditu profesionalarekin batera; 

profesionalak, horrenbestez, azalpen egokiak eman diezazkioke modu 

didaktikoan. 

Bezeroak azterketa eraman egin dezake eta, horrela, tratamenduaren azken 

emaitzarekin alderatzeko aukera izango du. 

 Mikrobisorea                
                                                    Mikrobisorea 

Honako hauek dira mikrobisorearen elementuak: pantaila, aztertuko den ilea 

jartzeko porta eta leiar multzoa. Leiar multzo horrek ikus-angelu handia ematen 

                                                 
5  ILE-DENTSITATEA. Ile kopurua zentimetro koadroko. 
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du, gutxieneko aberrazio optikoarekin6. Argia eta ispilu sorta izaten ditu, irudia 

pantailan proiektatzeko. 

Modelo batzuek, gainera, pantailan proiektatutako irudia paperean 

inprimatzeko aukera ematen dute. 

Profesionalari ematen dion informazioa 

Tresna horrek irudiak handitzen dituenez, xehetasunez azter daitezke ile-

zurtoinaren egitura-asaldurak eta ile-erraboila. Trikograma esaten zaion 

teknika berezi baten zati da; aurrerago aztertuko dugu teknika hori. 

Bezeroari informazioa ematea 

Zurtoinaren eta erraboilaren irudi xehea ematen du. Irudi horren bidez, 

bezeroak zer asaldura duen ikusi eta tratamenduaren beharra hobeto ulertuko 

du. 

Argazkia ere atera daiteke tresna horren bidez. Hartara, bezeroak 

tratamenduaren bilakaera balora dezake tratamenduaren aurretik, 

tratamenduak iraun bitartean eta tratamendua amaitutakoan. 

 
Mikroskopio optikoa 

 Mikroskopio optikoa 

Mikrobisorearen erabilera bera du. Trikogramak egiteko ere erabil daiteke, eta 

funtsezko bi abantaila ditu: ilea askoz handiago ikus daiteke, eta irudiak 

araztasun handiagoa du. 

Mikroskopioa zuzenean erabil daiteke, edo irudia erreproduzituko duen 

monitorera konektatu. Bigarren aukera horri esker, bezeroak ilea ikusi ahalko 

du arazoari buruzko informazioa ematen dioten bitartean. 

 

                                                 
6  ABERRAZIO OPTIKOA. Irudien edo koloreen distortsioa. 
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2.3 WOOD ARGIAREN EFEKTUAN OINARRITUTAKO EKIPOAK 

 Wood lanpara/lupa 

 

Wood argia 

Argi beltza ere esaten zaio, eta buru-larruazalaren egoera zehaztasun 

handiagoz aztertzeko erabiltzen da. Horretaz gain, zenbait asaldura 

hautematen laguntzen du. 

Argi hori Wood beiraz —kobalto-nikelezko iragazkiduna— estalitako 

merkurio-lurrunezko bonbilla batetik lortzen da; 380 eta 330 nanometro bitarteko 

uhin-luzerako izpi ultramoreei soilik uzten die igarotzen. Beste argiztapen baten 

pean ezin hauteman daitezkeen zenbait substantziaren fluoreszentzia eragiten 

du. 

Bonbilla horiek elementu hauetan jartzen dira: zutikako lanparetan, 

mahaikoetan eta aparatu eramangarrietan. 

Profesionalari ematen dion informazioa 

Kolorazioa Ile-larruazalaren egoera 

More bizia Oso hidratatua 

More argia Deshidratatua 

Urdin morexka edo izpiliku-kolorea Larruazal arrunta 

Arrosa edo hori argia Seborrea 

Ia zuria Epidermis lodia eta keratina askokoa 

Iluna Epidermis fina eta keratina gutxikoa 

Kolorazio ahula Eremu hiperpigmentatutak 
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Bezeroari informazioa ematea 

Lanpararen eraginak azaltzen zaizkio, eta proba bat egiten zaio bezeroak berak 

ikus dezakeen eremu batean, hau da, eskuan edo besoan. 

Bezeroari adierazi egin behar zaio, batetik, aztertu beharreko eremua garbi 

eta kosmetikorik gabe izan behar duela eta, bestetik, begiak itxita edo babestuta 

izan behar dituela, erabiliko den erradiazioa ultramorea delako. 

2.4 EMULTSIO EPIKUTANEOA ETA pH-a NEURTZEN DUTEN EKIPOAK 

 Larruaren hidratazio-maila neurtzen duen tresna 

 
Larruaren hidratazio-maila neurtzen duen tresna 

Azterketa-ekipo honek konduktantzia —edo kapazitantzia— balioen bidez 

geruza korneoaren hidratazioa zehazten du. 

Erabilgarria da, halaber, kosmetiko baten edo hidratazio-tratamendu baten 

eraginkortasuna neurtzeko. 

Geruza korneoak erresistentzia handia jartzen dio korronte elektrikoaren 

transmisioari. Bestalde, diferentziazio-fasean dauden keratinozito eta dermis 

eroaleak dira. Ur askeak (zelula arteko espazioetakoak eta perspiraziokoak) 

elementu transmisore moduan jokatzen du; larruazalean konduktantzia eta 

neurtzeko zelulak jartzen direnean, kapazitantzia bereizgarriak definitzeko gai 

da. 

Korronte elektrikoari jartzen zaion erresistentzia neurtzen du gailuak, film 

lipidikoko uraren eta beste substantzia batzuen konstante dielektrikoen 

desberdintasuna dela eta. Korronte alternoarekin lan egiten denean, egokiagoa 

da sistemaren kapazitantziaz hitz egitea, erresistentziaz baino. Hidratazioa 

neurtzen duen tresnak edo korneometroak, bada, kapazitantziaren neurriak 

ematen ditu eta horiek larruazalaren hezetasun-maila neurtzen dute. 
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Profesionalari ematen dion informazioa 

Baliagarria da seborrea edo hiperhidrosia dagoen zehazteko, bi asaldura horien 

tratamendua erabat desberdina baita. 

Bezeroari informazioa ematea 

Bezeroa, eskuarki, ez da bi asaldura horien artean bereizteko gai eta kosmetiko 

desegokiak erabiltzen ditu (seborrearen aurkakoak); ondorioz,  arazoari 

konponbidea eman beharrean, arazoa larritu egiten du. Profesionalak emango 

dion diagnostikoak eta informazioak arazoa hobeto identifikatzen lagunduko 

dio. 

 Sebometroa 

 
Sebometroa 

Larruazalera iraitzitako lipidoen agerpenak interes kosmetiko, estetiko eta 

dermatologiko berezia du. Lipido kantitatearen eta lipidoaren konposizioaren 

mende daude larruazalaren eta ilearen kanpoko itxura eta tipologia. 

Gainazaleko lipidoen azterketa kuantitatiboa egiteko, teknika fotometrikoak 

erabiltzen dira. 

Fotometroen bidez neurtzen da zenbatekoa den argiaren transmisioa  

azterketa-eremuan jartzen den film batean zehar; seboa film horri atxikitzen 

zaio. Transmisio hori aldatu egiten da larruazalean jasotako sebo kantita-

tearen arabera. 

Eskala honen arabera interpretatzen dira emaitzak: 

300 mg/cm² baino gehiagoko balioak Larruazal oso koipetsuak 

40-50 mg/cm² baino gutxiagoko balioak Larruazal oso lehorrak 

 
Koipeak filmean banaketa irregularra izaten duenez, maila baxueneko (40-

50 mg/cm²) irakurketak ez dira oso fidagarriak eta, horrenbestez, zehaztapen 

gehiago egin behar dira. 
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Seborrearen aurkako tratamenduen eraginkortasuna ebaluatzeko ere erabil 

daiteke. Hona hemen bidea: 

 Jarri zinta larruazalaren gainean 30 segundoz. 

 Jarri zunda aparatuan, dagokion gunean. 

 Idatzi emaitzak. 

 Egin neurketak zenbait eremutan, baina zinta aurreratuta. 

Profesionalari ematen dion informazioa 

Neurketa horren eta aurrekoaren bidez, zehatz jakin dezakegu zenbateraino 

den gehiegizko koipea edo gehiegizko izerdia, jariakina areagotzen denean. 

Horretaz gain, seborrea izanez gero, informazio osagarria ematen du, 

seborrea kantitatea adierazten baitu. Gainera, kosmetikoak hobeto aukeratzen 

eta tratamenduaren iraupena eta intentsitatea hobeto zehazten laguntzen du. 

Bezeroari informazioa ematea 

Asalduraren garrantziaz ohartzen laguntzen dio, baita tratamenduan parte 

hartzen ere. 

 Larruazaleko pH-a neurtzen duen tresna 

pH-a neurtzeko gailuak ez ditu balio fidagarriak ematen larruazalaren pH-aren 

neurketan, (bai, ordea, kosmetikoen pH-a neurtzean). Hori dela eta, gailu hori 

gero eta gutxiago erabiltzen da. 

Labur-labur azalduko ditugu tresnaren ezaugarriak, batzuetan estetikako 

osoko diagnostikoak egiteko ekipo profesionalen sailkapenean sartzen baita: 

Elektrodo lau bat du eta larruazalaren gainaldearekin ukipenean jartzen da 

ur-interfase baten bidez. Likidoaren interfase horretatik ateratako osagai 

disolbagarriek ematen dituzte pH-aren balioak. 

Bolumen oso txikiak neurtzeko gai izan behar du elektrodoak, emultsio 

epikutaneoak mikrometro gutxiko lodiera baitu. 

Balio arruntak 4,5 eta 6 bitartekoak dira. Hortik gorako edo beherako balioek 

anomaliak daudela adierazten dute (izerdiaren asaldurak, mikosia, etab.). 
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2.5 FITXA TEKNIKOA 

Zazpi atal ditu ile-tratamendurako fitxa teknikoak: 

1. Datu pertsonalak. Datu horien artean, adina eta sexua jaso behar dira. 

Oso garrantzitsua da horiek jakitea, zenbait asaldura eragin 

baititzakete. 

2. Kontsultaren zergatia. 

3. Miaketa. Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak, eta aurkitutako 

asaldurak. Behaketarekin batera, higiene-ohiturei eta erabiltzen diren 

kosmetikoei buruzko galdeketa egin behar da. Asalduraren jatorriari 

eta asaldura horren bilakaerari buruzko zantzuak eman ditzaketen 

galdera guztiak egin behar dira. 

4. Trikograma. Asaldurek eskatzen dutenean, erraboila aztertu. 

5. Diagnostikoa. Aurreko datuetatik lortutako azken ondorioak. 

6. Gomendioak eta etxeko tratamendua. Higiene-ohiturei nahiz 

kosmetikoei eta horiek erabiltzeko moduari buruzko gomendioak. 

Beharrezkoa bada, apaindegiko tratamendua etxean nola osatu ere 

adierazi behar da. 

7. Tratamenduaren diseinua. Ile-tratamenduaren plangintza eta 

ebaluazioa egin. 

Datu horiek guztiak bezeroari egindako elkarrizketatik lortu behar dira. 

Elkarrizketa amaitzean, galdera hauei erantzuteko gai izan behar du 

profesionalak: 

1. Zer du? Zerk bultzatu du kontsulta egitera? 

2. Non du? Eragindako ile-eremua mugatzea. 

3. Nolakoa da duena? Asalduraren itxura, intentsitatea. 

4. Noiztik du? Asalduraren bilakaera. Beste une batzuetan ere agertu den 

ikertu behar da. 

5. Zerk eragin duela uste da? Hainbat faktore izan daitezke: urtaroa, dieta, 

estresa, klima, ingurunea, hormona-bariazio iragankorrak (esaterako, 
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haurdunaldia edo hilekoa), higiene-ohitura txarrak ilean, kosmetiko 

desegokiak, aurretik izandako tratamenduak… 

Asalduraren jatorria barnekoa dela uste denean, espezialistarenera bidali 
behar da bezeroa. Hautemandako asaldurari eta proposatzen den 

tratamendu kosmetikoari buruzko txostena igorri behar zaio, ziurtatu 
behar baita ez duela sendatze-tratamenduan eragingo.  

Fitxa-eredua 

Fitxa-zenbakia: 

Data: 

DATU PERTSONALAK 

Izena:                                                         Adina:                Sexua: 

KONTSULTAREN KAUSA 
Itxura: 
Intentsitatea: 
Kokapena:  
Iraupena: 
Esku hartzen duten faktoreak: 
(estresa, elikadura-desoreka, hilekoa, gaixotasuna) 
Egindako tratamenduak: 

HIGIENE-OHITURAK 
Noiz garbitu zuen azkenekoz ilea? 
Zenbatean behin garbitzen du? 
Erraz zikintzen zaio? 
Zer xanpu eta ile-egokitzaile erabiltzen ditu? 
Zenbat aldiz eta nola orrazten du? 
Beste zainketa batzuk: 

MIAKETAREN DATUAK 
Buru-larruazala Ilea 
Arrunta   Lehorra   Arrunta   Lehorra   
Koipetsua   Besterik   Koipetsua   Hauskorra 

 Besterik   
Oharrak: Oharrak: 
 ...........................................................................................   ..........................................................................................
 ...........................................................................................   ..........................................................................................
 ...........................................................................................   ..........................................................................................
 

TRIKOGRAMA 

Fasea Eremuak  Ile-zikloa 

       Kopurua % 

   Fase anagenoa   

   Fase katagenoa   

   Fase telogenoa   

Ile-erraboilaren ezaugarriak Ile-zurtoinaren ezaugarriak 

 ...........................................................................................   ..........................................................................................

 ...........................................................................................   ..........................................................................................

 

DIAGNOSTIKOA: 

GOMENDIOAK/ETXEKO TRATAMENDUA: 

TRATAMENDUAREN DISEINUA: 

Data Produktuak/aparatuak Jarraibideak Oharrak 
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Bezeroari informazioa ematea 

Bezeroari ematen zaion informazioa bereziki zaindu beharreko alderdietako bat 

da, horren mende egongo baita hark gure aholkuei eta gomendatutako 

tratamenduei jarraitzea. 

Informazio hau eman behar zaio bezeroari: 

 Arazoari eta arazoaren balizko jatorriari buruzkoa: 

 Zergatik agertu zaion eta nola garatu den, baita gomendatutako 

tratamendu-protokoloaren bidez zertan eragingo den ere. 

 Tratamenduari buruzkoa: 

 Egia esan behar zaio tratamenduaren arrakastari buruz. Ez da 

itxaropen faltsurik eman behar; bestela, gure eta gure lanbidearen 

ospea galduko ditugu, baita bezeroa bera ere. 

 Tratamenduaren gutxi gorabeherako iraupenaren berri eman behar 

zaio. Kontuan izan behar da ez dela izango hiru hilabete baino 

laburragoa, eta ez duela urtebete baino luzeagoa izan behar. 

Jarraitutasuna oso garrantzitsua da emaitzak lortzeko. Garrantzitsua 

da, halaber, saioen artean astebete baino gehiago ez igarotzea. 

 Azaldu behar zaio tratamendua eraginkorragoa izateko profesionalak 

higiene- eta zainketa-ohiturei buruz emandako ildoei jarraitu behar 

diela. 

 Nabarmendu beharreko beste alderdi bat elikadura da, zenbait 

asalduratan eragina izan baitezake. Nutrizio-behar guztiak asetzen 

dituzten printzipio guztiak (ura, gatz minerala, gluzidoak, lipidoak, 

proteinak eta bitaminak) kopuru eta ehuneko egokian dituen 

elikagairik ez dago; horrenbestez, elikagaien nahaste orekatuarekin 

osatu behar da elikadura egokia. Horixe da dieta. 

Frogatuta dago osagai biologiko jakin batzuek (bitaminak, gatz mineralak, 

gantz-azido esentzialak eta aminoazidoak) zuzenean eragiten dutela ilearen 

funtzionamendu eta egoera onean. Osagai horiek dietaren bidez eman 

dakizkioke organismoari. 
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Ez duzu ahaztu behar 

Diagnostikorako ekipoak erabilita egindako ile-azterketaren bidez buru-
larruazalaren eta ilearen behaketa zehatzagoa egiten da, bai tipologiari 
eta egoerari dagokienez, bai eta izan daitezkeen asaldurei, asalduren 
bilakaerari eta tratamenduei dagokienez ere. 

Honako ekipo hauek ematen dute ile-erraboilen eta -zurtoinen 
egoerari buruzko informazioa: Wood argiak, larruazalaren hidratazio-
maila neurtzen duen aparatuak, sebometroak, larruaren pH-a 
neurtzen duen aparatuak eta mikrokamerak. 

Fitxa teknikoa funtsezko tresna da ile-azterketatik eta bezeroak 
emandako informaziotik ateratako datuak jasotzeko. Bertan jasotzen da 
gomendatutako tratamendua.  

Bezeroari ematen zaion informazioa gehien zaindu beharreko 
alderdietako bat da, horren mende egongo baita hark gure aholkuei 
eta gomendatutako tratamenduei jarraitzea. Bezeroaren arazoari eta 
arazo horren jatorriari buruzko informazioa eman behar zaio bezeroari, 
baita tratamenduari eta proposatzen diren gomendioei buruzko 
informazioa ere. 

Ariketak 

 Diseina ezazu testuan proposatutako fitxa tekniko alternatiboa. 

 Heldu baten buru-larruazalean 100.000 ile-terminal inguru daudela 

kalkulatu da. Egunero % 0,1 erortzen da. Urtero 10.000 ile inguru hazten 

badira, kalkula ezazu zenbat hazten diren egunero, eta zein den 

eguneko galeren kopuru erreala. 

 Zehatz ezazu ea kasu hauetan asaldurarik badagoen buru-larruazalean 

edo ilean. Asaldurarik balego, zehaztu zer motatakoa den: 

A) 20 URTEKO PERTSONA 

Buru-larruazala Ilea 

Wood argiaren bidez ia kolore zuria ikusten da. 

Deshidratazio-maila: deshidratatua. pH-a 5,5 baino 
handiagoa. 

Mikrokameraren bidez ilearen dentsitate ona ikusten 
da, baita hildako zelulen plaka ugari ere, eta buru-
larruazala pittin bat narritatuta. 

Mikrokameraren bidez plaka zurixka askeak ikusten 
dira sustraian, eta zurtoina osasuntsu ikusten da. 

Puntetara hurbildu ahala, kutikula hondatu egiten da. 

ASALDURA MOTA ASALDURA MOTA 
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B) 18 URTEKO PERTSONA 

Buru-larruazala Ilea 

Wood argiaren bidez ia kolore zuria ikusten da eremu 
batzuetan, eta hori argia beste batzuetan. 

Deshidratazio-maila: deshidratatua. pH-a 5,5 baino 
handiagoa. 

Mikrokameraren bidez ile-dentsitate irregularra ikusten 
da, baita ile-folikuluaren irteeran hildako zelulen plaka 
ugari ere; buru-larruazala, berriz, pittin bat narritatuta. 

Trikograman desberdintasuna dago fase anagenoaren 
eta telogenoaren artean. Ilea biltzen duten koipe-
zorroak ere ikusten dira. 

Mikrokameraren bidez ilea fina ikusten da, eta 
puntetara hurbildu ahala hondatu egiten da. 

ASALDURA MOTA ASALDURA MOTA 

 Azal ezazu zer proba egingo zenituzkeen eta zer aparatu erabiliko 

zenituzkeen honako diagnostiko hauetan: 

 Burusoiltasun zirkunskribatua 

 Pitiriasi lehorra 

 Pitiriasi esteatoidea 

 Seborrea 

 Burusoiltasun androgenetikoa 
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6. GAIA 
 IRUDI BERRIARENTZAKO ILE-TRATAMENDUAK 

1. IRUDI BERRIARENTZAKO ILE-TRATAMENDUAK  

Aholkularitza-zerbitzuko erabiltzaileek zer eskaera eta zer premia dituzten 

argitu ondoren, orduan erabakiko da zer-nolako ile-tratamendua egin behar 

den. 

Irudi berrirako egokitzapen-teknikak gauzatu aurretik, egiaztatu egin behar 

da osasun-egoera onean daudela bai buru-larruazala, bai ilea. Zenbaitetan, 

irudi berria sortzeko kirurgia-teknika jakin batzuk erabili beharko dira. Bestelako 

estrategiak ere badira: protesia jartzea eta/edo ilea eranstea. 

2. ILE-TRATAMENDUETARAKO KOSMETIKA 

Irudi pertsonalaren arloan, kosmetiko hauek erabiltzen dira: 

2.1. BURU-LARRUAZALA TRATATZEKO 

 Sebo-guruinek sebo gehiegi jariatzen dutenean (seborrea): 

antiseborreikoak, keratolitikoak, antiseptikoak, astringenteak eta 

sebozitoen zatiketaren aurkako inhibitzaileak. 

 Ezkatatzearen inguruko asaldurak gertatzen direnean (pitiriasia): 

antifungikoak, antimikrobianoak, keratolitikoak eta zitostatikoak. Eta 

pitiriasi koipetsua tratatzeko, aipatutako horiez gain, antiseborreikoak 

eta astringenteak. 

 Ilearen galera gertatzen denean (alopezia dagoenean): sebo-

jariatzearen doitzaileak, hodi-zabaltzaileak eta osagarri energetiko 

eta nutritiboak. 

2.2. ILEA TRATATZEKO 

 Egiturazko asaldurak gertatzen direnean: ile-egokitzaileak eta ile-

zurtoina berrezartzeko produktuak. 

 Asaldura kromatikoak gertatzen direnean: kasuaren arabera, 

koloreztatze zuzeneko edo oxidazio bidezko landare-tinduak. 
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3. IRUDI BERRIA SORTZEKO TRATAMENDUAK 

Irudi berria sortzeko, ile-kosmetikoak erabiliko ditugu. Hiru talde handitan 

sailkatzen dira ile-tratamendu estetikoen printzipio aktiboak: higienea, 

hidratazioa eta/edo egokitzea eta asalduren aurkako babesa eta mantentzea. 

3.1. HIGIENEA 

Ileko nahiz buru-larruazaleko zikinkeria kentzea da ile-higienea; horretarako, 

kosmetika-produktuak erabiltzen dira, oro har, xanpua.  

3.2. EGOKITZEA 

Ilea geroko lan baterako prestatzea da egokitzea. Ile-higienearen ostean, ilea 

kosmetiko baten bidez egokitu behar da, sebo naturalaren gabezia orekatzeko 

eta ileari leuntasuna, malgutasuna, distira eta orrazteko erraztasuna emateko. 

Ile mota bakoitzerako ile-egokitzaile ugari daude aukeran. 

3.3. MANTENTZEA ETA BABESA 

Prozedura honek hainbat helburu ditu. Batetik, buru-larruazalaren higienizazioa 

ezin hobea izatea; bestetik, emultsio epikutaneoak ez gehiegi asaldatzea, eta, 

azkenik, egokitzailearen bidez berriro koipeztatzea ilea, eguraldia edozein dela 

ere (eguzkia, haizea, beroa, hotza…) ile-zurtoina babesteko. 

Bezeroak tratamendu mota hau erabili beharko du baldin eta tratamendu 

kosmetikoa bukatu ostean hasierako asaldura-egoerara ez bueltatzeko 

mantentze-lanak behar baditu. 

Tratamendu horri esker, ilea distiratsu, osasuntsu eta malgu egongo da, 

kanpoko erasoen aurka babestuko dugu eta korapiloak errazago askatuko dira. 

4. MASAJEA 

Aparatuez eta kosmetikoez gain, masajea da ile-tratamendurako bitarteko 

garrantzitsuenetako bat. Buru-larruazalaren eta ilearen oreka eta osasuna 

zaintzeko erabiltzen da. Masajearen bidez, organismoaren aparatu eta sistema 

guztietan eragiten da modu partzialean. Hona hemen masajearen definizio bat: 

sakontasun nahiz erritmo aldakorrean egiten diren ekintza mekanikoen multzoa 
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da. Batetik, larruan, muskuluetan, odol- eta linfa-zirkulazioan eta nerbio-

sisteman eragiten du eta, bestetik, horien funtzioen oreka hobetzen du. 

Masajearen bidez, muskuluak, odol- eta linfa-hodiak eta ile-folikuluak 

inerbatzen dituzten nerbio-bukaerak estimulatzen dira. Mugimendu lasaigarriek 

ere (esaterako, igarotze leunek, bibrazioek eta presioek) lasaitasuna ematen 

dute eta ongizatea sentiarazten dute. 

4.1. ILE-MASAJEAREN EFEKTUAK ETA KONTRAINDIKAZIOAK 

Ile-masajeari esker: 

 Buru-larruazalaren irrigazioa estimulatu egiten da eta, horrenbestez, ilea 

indartu egiten da. 

 Larruazalaren xurgapen-ahalmena handitu egiten da eta hobeto 

barneratzen dira substantzia kosmetikoak. 

 Sebo- eta izerdi-guruinen jariakinak areagotzen dira. 

 Eremuko hodiak zabaldu egiten dira. 

 Estimulazioak edo kitzikapenak errepikatu egiten direnez, nerbio-

bukaeretan eragiten da. 

MUSKULUEI  DAGOKIENEZ 

Muskuluak lasaitu egiten dira eta kontrakturak eta odol-irrigazioa hobetzen dira. 

ZIRKULAZIOARI  DAGOKIONEZ 

Basomotrizitateari eragiten zaio. Hori hauteman egiten da masajea eman 

ondoren, hiperemia agertzen baita eremuan. 

Zainetako zirkulazioari laguntzen zaio mekanikoki, eta horrek arterietako 

odol-fluxua handitzen laguntzen du. 

KONTRAINDIKAZIOAK 

 Sebo-jario handiegia. 

 Infekzioak, gaixotasun kutsakorrak edo sukar altua. 

 Larruazaleko infekzioak, legenak edo hantura larriak. 

 Muskuluetako, tendoietako eta artikulazioetako lesioak. 

 Tratamendua ematean, mina izatea eremuan. 
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4.2. ILEAREN ESKUZKO LINFA-DRAINATZEA 

Eskuzko linfa-drainatzea —ELD— oso teknika eraginkorra da hala infiltratutako 

edo edemadun buru-larruazala lasaitzeko eta hobetzeko, nola ohiko 

masajearen ordezko gisa erabiltzeko, sebo-jario handiegia dagoenetan. 

Horrenbestez, egoera hauetan erabiltzen da: gehiegizko koipea edo izerdia 

duten seborrea- edo burusoiltasun-kasuetan eta, oro har, pertsona oso 

urduriengan edo estresa dutenengan. 

Mugimenduek motelak izan behar dute eta linfaren erritmoari eta 

norabideari jarraitu behar diote.  

KONTRAINDIKAZIOAK 

Garrantzitsua da kontuan izatea kontraindikazioak, erabat debekatuta baitago 

drainatzea eremuan mina dagoenean edo gongoilak handituta daudenean. 

Berariaz kontraindikatuta dago, halaber, honako kasu hauetan: 

 Infekzioak daudenean. 

 Sukar-prozesuetan. 

 Hipotentsio-kasuetan. 

 Bihotz-gutxiegitasun desorekatuak daudenean. 

 Tratatu beharreko eremua bero, puztuta, gorrituta edo minduta 

dagoenean. 

 Asma-kasuetan. 

 Hipertiroidismo-kasuetan. 

 Ondoez-sentsazioa dagoenean. 

 Neoplasiak direnean. 

5.  ELEKTRO-ESTETIKA KAPILARRA 

Langargailuak  

Langarra zabaltzeko erabiltzen dira, hau da, hainbat tratamendutan ur-lurruna 

euri lainoztatu moduan eta presio txiki-txikian emateko. Bi motakoak dira: 

sinpleak (ur-lurruna jaurtitzen dute soilik) eta ionizatzaileak (airearen oxigenoa 

ionizatzen dute). 
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Konpresorea 

Ekipo mekaniko hau maiz erabiltzen da ile-tratamenduetan; bentosa-efektua 

egiten du, elektrodoa erabilita.  

Bentosak 

Buru-larruazala edo ile-larruazala eta zelula-hondakinak askatzeko erabiltzen 

dira. Horrela, errazago kentzen dira gero. 

Bentosak buru-larruazalean hurrupaketak eragiten dituenez, aktibatu egiten 

dira odol- eta linfa-zirkulazioa. Horrek eragin trofikoa du eta hobeto kentzen dira 

hondakin-produktuak. 

Burusoiltasuna tratatzeko edo prebenitzeko tratamendu espezifiko guztietan 

bentosak erabiltzea gomendatzen da, hiperemia7 nabarmena eragiten baitute 

eremu horretan. Horrek ehun-trofismoa hobetzen du eta, horrenbestez, baita 

ile-erraboilaren metabolismoa ere. Oxigeno- eta elikagai-mailak ere igo egiten 

ditu. 

Bentosak ilearen hodiak zabaltzen ditu eta, horri esker, erabilera topikoko 

produktuak hobeto barneratzen dira. 

 

 

                                                 
7  HIPEREMIA. Gorritasun dermikoa, odol-hodien gehiegizko zabalkuntzak eragina. 
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Goi-maiztasuneko korrontea 

Buru-larruazalaren tratamenduetan erabiltzen da. Tentsio baxuko eta 

intentsitate handiko korronte alternoa sortzen du, eta orrazi formako elektrodo 

bidez aplikatzen da. 

 

 

 
Bibragailua 

Zirkulazio periferikoan eta larruazalean eragiten dituen efektuengatik, 

masoterapian osagarritzat erabiltzen den bibrazioa sortzen du. Zuzenean eman 

daiteke, edo zeharka, aparatuaren eta buru-larruazalaren artean eskua jarrita. 

 

 
 

Korronte zuzeneko edo galvanikoko ekipoak 

Ile-apainketan, elektroforesi edo ionizazio izeneko tekniketarako soilik 

erabiltzen da korronte galvanikoa. Teknika hori Leduc fisikariak egindako 

esperimentuetan oinarritzen da: organismo barruan, ioi-forman, substantziak 

sarraraz daitezkeela frogatzen du. Horretarako, korronte zuzena erabiltzen da. 

Elektroforesia8 korronte zuzena erabiltzeko modu bat da: ile-tratamenduetan, 

organismoan printzipio aktiboak sartzeko baliatzen da, disoluzio elektrolitiko 

batean disolbatutako ioi moduan. Horrenbestez, organismoan substantzia 

aktiboak sartzeko bitartekoa da. 

ARRETAK ETA KONTRAINDIKAZIOAK 

 Inoiz ez erabili taupada-markagailua edo epilepsia duten pertsonak 

tratatzeko, ezta infekzio-prozesu edo zauriak, granoak eta abar dauden 

eremuetan ere. Inplante metaliko puruak, ekzemak edo dermatitisa 

                                                 
8  ELEKTROFORESIA. Korronte elektrikoa aprobetxatzea, organismoan substantziak ioi moduan sartzeko. 
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(psoriasia, eritema-lupusa, ezkabiak, etab.) dituzten eremuetan ere ez da 

erabili behar. 

 Inoiz ez erabili honako egoera hauetan: neoplastietan edo minbizi-

prozesuetan, bihotzaren taupada-markagailua duten pertsonengan, 

epileptikoengan, infekzio handietan eta larrietan, haurdunaldietan, 

mastopatia fibrokistikoetan edo gainazaleko guruinetan. 

 Bezeroari sentsibilizazioek eragiten badiote edo substantzia 

fotosentikortzaileak erabiltzen baditu, erradiazioaren tolerantziari buruzko 

aurretiazko proba egin beharko zaio. 

 Betaurreko berezien bidez babestu behar dira hartzailearen eta ekipoa 

erabiliko duenaren begiak, eta erradiazioa ez da gainazal hauetara 

bideratuko: gainazal islatzailera, beirara, ispilura, metal leundura, etab., 

bestela erradiazioa nahi ez den eremura itzultzeko arriskua dago. 

 

 
 

Indiba 

Irrati-frekuentzia edota diatermia izenez ezaguna. Tratamendu birsortzailea 

izanik, teknologia hau onuragarria da edertasunaren eta ongizatearen 

eremuetan; besteak beste, ile-tratamenduetan. 
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Erradiazio laserra 

Soft laserrak edo laser atomikoak efektu biologiko ugari ditu, eta horregatik da 

garrantzitsua ile-asaldurak hobetzeko tratamenduen artean. 

Erabilienak diodozkoak9 (infragorri ere esaten zaie) edo He-Ne laserra dira. 

Ile-apainketan, He-Ne laserra erabiltzen da nagusiki, dermisak eta epidermisak 

erabat xurgatzen baitute igorritako erradiazioa. Diodo-laserrak, ordea, dermis 

sakonean eta hipodermisean jarduten du eta erabilera-eremua gorputz-

estetikara mugatzen da. 

 

6. ILERAKO ETA BURU-LARRUAZALERAKO 
TRATAMENDUAK 

Ilea aztertzeko protokoloa bete eta bezeroak jasaten duen asaldura mota 

detektatu ondoren, behar bezala dokumentatu eta adostu behar da zer 

tratamendu, jarraibide, saio eta bitarteko erabiliko diren prozedura aurrera 

eramateko. 

6.1. PITIRIASIA TRATATZEKO  

Zahiaren aurkako tratamendua bat edo beste izango da, bezeroaren zahi mota 

zehatzaren arabera. Izan ere, litekeena da pitiriasi lehorra edo pitiriasi 

koipetsua izatea. 

 Pitiriasi lehorra  

Epidermisaren azken geruzak oso deshidratatuta daudenean sortzen da. 

Deshidratazio horren ondorioz, ahula eta desberdina izaten da zelulen arteko 

batzea eta ezkata lehor txikiak askatzen dira, kolore zurixkakoak. Buru-

larruazala lehorra egoten da, distirarik gabe, eta latza, baina ez du gorriunerik 

                                                 
9  DIODOA. Bi elektrodok osatutako tutu elektronikoa; korrontea norabide bakarrean igarotzen da 

bertatik. 
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izaten. Zenbait lan-teknikak asaldura hori larriagoa bihurtzen du, oso kosmetiko 

oldarkorrak erabiltzen baititu (tindagaiak, dekolorazioak...). 

Ilearen higienea izango da tratamenduaren oinarria; horretarako, 

zitostatikoak, keratolitikoak eta antiseptikoak izan beharko ditu xanpuak. 

Arazoaren nolakotasunaren arabera, ezkatak biguntzeko agian lurruna erabili 

beharko da ilea garbitu aurretik, eta/edo agian peeling egin beharko da,  

ezkatak errazago deuseztatzeko. Kasua larria bada, gomendio hau emango 

dugu: kosmetiko espezifikoak eta goi-maiztasuneko korrontea  erabiltzea, ilean 

masajeak emanda, azkura baretzeko eta zelula-zatiketa kontrolik gabea 

geldiarazteko. 

 Pitiriasi koipetsua 

Asaldura honetan, aldi berean agertzen dira pitiriasia eta seborrea, eta horrek 

larruazalaren narritadura eragiten du. 

Buru-larruazalak itxura koipetsua izaten du, distiratsua izaten da; aurreko 

kasuan ez bezala, gorriuneak, hezetasuna eta azkura handia sortzen dira. 

Ezkatak buru-larruazalera atxikita egoten dira eta oztopatu egiten dituzte 

folikulu pilosebazeoen eta ilearen irteera-zuloak. Hauxe, pitiriasi mota honen 

beste ezaugarri garrantzitsu bat: gora egiten du nabarmen onddoen eta 

mikroorganismo saprofitoen10 kopuruak. 

Hasteko, ozono lehorrez higienizatuko dugu. Ezkatak erruz askatzen baditu, 

peeling egiteko aukera ere egongo da. Ilea garbitzeko, asaldura honi dagokion 

xanpu espezifikoa erabiliko dugu eta denbora-tarte bat utziko dugu eragina egin 

dezan. Azkura baretzeko eta sebo-jarioa doitzeko, tratamendu honetan 

substantzia aktibo espezifikoak dituzten lozioak aplikatuko ditugu, EMS 

masajeak emanda. 

Pitiriasi mota bietan kontuan izan behar da ilea zer egoeratan dagoen, eta 

horren arabera erabaki ea dagokion tratamenduaz gain beste tratamendu 

espezifiko bat beharko duen, ilearen hidratazioa eta/edo elikadura hobetzeko. 

                                                 
10  MIKROORGANISMO SAPROFITOAK. Eskuarki gizakiaren organismoan bizi direnak, edo materia 

organikotik bizi direnak. 
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6.2. SEBORREA TRATATZEKO 

Emultsio epikutaneoak babestu eta lubrifikatu egiten ditu buru-larruazala eta ile 

arrunta. Emultsio epikutaneoa, funtsean, bi jariakinek osatzen dute: 

izerdiarenak eta sebazeoak. 

 Izerdiaren jariakina izerdi-guruin ekrinoetatik jariatzen da; 4,5 eta 5,5 

bitarteko pH-a du eta propietate antiseptikoak ditu. Ura da nagusiki, 

eta gatz mineralak ditu disolbatuta; esaterako, sodioa, potasioa, 

kloroa eta urea. Elementu horiek larruazala hidratatzen dute eta, 

horrenbestez, malgutasuna ematen diote. 

 Jariakin sebazeoa sebo-guruinetatik jariatzen da. Lubrifikatu egiten 

ditu larruazala eta ilea (baita kanpora atera aurretik ere), ez 

deshidratatzeko. 

Sebo-guruinaren seboak eta geruza korneoko zeluletatik datozen beste 

koipe batzuek hiru koipe sortzen dituzte nagusiki, zeinak emultsio epikutaneoan 

egoten baitira. Hauek dira hiru koipe horiek: triglizeridoak, gantz-azido askeak 

eta kolesterola. 

6.2.1. Larruazalaren beharrak 

 Gehiegizko sebo-jariakina kontrolatzea 

 Buru-larruazala hidratatzea 

 pH-a orekatzea 

6.2.2. Betebeharrak 

 Mikroorganismoen agerpenari aurre egitea 

Kosmetiko-geruzei eta, bereziki, lozioei eta kontzentratuei hainbat substantzia 

eransten zaizkie: batetik, substantzia nutritiboak, gehiegizko deslipidazioa 

konpentsatzeko; bestetik, ilea indartzeko substantziak, esaterako, B eta A 

taldeko bitaminak, proteina hidrolizatuak eta likido amniotikoa, eta, azkenik, 

odol-zirkulazioa estimulatzeko substantziak, esaterako, kina eta erromeroa. 

Substantziak emateko, pauso hauek bete behar dira: 

 Eman printzipio aktiboen kontzentratua, egin artesiak eta igurtzi leun. 
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 Eman Eskuzko Masaje Linfatikoa (EML). Oso egokia da seborrea-

kasuetarako, ez baitu sebo-guruinen jarioa estimulatzen. 

 Nahi izanez gero, erabili teknika osagarriak, printzipio aktiboak 

errazago xurga daitezen. Kasu horretan, nagusiki teknika hauek 

daude aukeran: goi-maiztasuneko korrontea (antiseptikoa eta 

hiperemiantea delako eta kosmetikoak barneratzen laguntzen 

duelako), buxadura (barneratzen laguntzen duelako) eta hidratazioa. 

 Eman gehiegi koipeztatzen ez duten substantziak, deslipidazioa 

konpentsatzeko. Ondo garbitu urarekin, substantzia emanda izateko 

denbora igaro ondoren. 

 Ilea luzea denean, eman ile-zurtoina berregituratzeko tratamendu 

kosmetikoak txandakako saioetan, ile-zurtoinari eragin egin 

baitiezaioke seborrearen aurkako substantziak erabiltzeak edo 

gehiegi erabiltzeak.  

 Tratamenduko berariazko kosmetiko-geruzak buru-larruazalean 

dauden bitartean, kosmetiko-geruza hidratatzaileak eman daitezke 

ilearen zurtoinean (erdialdean eta puntetan). Kosmetiko horiek 

proteina hidrolizatuak, bitaminak eta abar izaten dituzte. 

6.2.3. Kontuan izan 

 
 Ez gehiegi igurtzi buru-larruazala, horrek narritadura eragin 

baitezake, eta sebo-guruina estimulatu. Hori dela-eta, mugimendu 

leun eta laburren bidez garbitu behar da ilea eta, ondoren, lozioa 

eman. 

 Ez erabili ur oso beroa edo bero-aparatuak (hezeak nahiz lehorrak). 

 Ez gehiegi erabili produktu astringenteegiak, edo ez gehiegitan 

garbitu; izan ere, errebote-efektua eragin dezakete, defentsa-

mekanismo moduan. 

6.3. ALOPEZIA TRATATZEKO 

Burusoiltasuna ilearen galera mugatua edo orokorra da. Alopezia ile-galera 

handia izaten da, eta horrek atrofiatu egin dezake folikulua. Kasu askotan, 

atzeraezina da egoera. 
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Gogora dezagun pertsona bakoitzak ilea berritzeko zikloa duela, eta ziklo 

horrek hiru fase dituela: anagenoa edo hazkunde-fasea, katagenoa edo 

atsedenaldi-fasea eta telogenoa edo ile-galeraren fasea. Eskuarki, 

anagenoaren eta telogenoaren artean oreka izaten da, eta 90.000 eta 140.000 

ile izaten ditugu modu konstantean. Ziklo horrek 3 eta 7 urte artean irauten du 

eta faktore hauen araberakoa izaten da, besteak beste: genetika, adina, sexua, 

baita eremua ere, laburragoa baita goialdean eta luzeagoa garondoan (izan 

ere, gogora dezagun goialdean ileak finagoak direla eta nutrizio txarragoa 

dutela, eta garondoan irrigazio handiagoa dutela). 

Nolanahi ere, faktore ugarik eragin ditzakete asaldurak folikuluaren 

jardueran eta, bereziki, hazkunde-zikloaren faseetan; horrek desoreka eragiten 

du eta ile-galera ekar dezake, ile horren ordezkorik sortu gabe. 

Gertaera hori ez da nahastu behar urtaroetako galerekin (udaberria eta 

udazkena); epe horietan, ile zaharrak berritu egiten dira eta beste batzuekin 

ordezkatzen. 

Tratamenduen helburu nagusia da alopezia ez areagotzea eta sor 

daitezkeen arazo edo asaldurak tratatzea. Tratamenduaren muina da odola 

errazago iristea eremura, horrela ile-erraboila hobeto elikatzeko eta asaldurak 

tratatzeko. Hasteko, eremua higienizatuko dugu, eta horretarako erabiliko 

dugun xanpuak substantzia aktibo errubefaziente eta nutritiboa izan beharko 

du. Gerora erabiliko ditugun lozio eta disoluzioek ere lehen aipatutako helburu 

berberak izango dituzte, hau da, ilea indartzea eta ilearen hazkuntza ahultzen 

duten arazoak gutxitzea. 

Tratamendua eraginkorragoa izateko, beste teknika hauek ere aplikatzeko 

aukera dago: korronte galvanikoak, laserra eta erradiazio infragorria, besteak 

beste. 

6.3.1 Eremuaren iragazkortasuna hobetzen duten teknikak ematea 

Aukeraketa egiteko garaian, kontuan izan behar da ea baden beste 

asaldurarik. Teknika hauek erabil daitezke: 

 Bero lehorra edo hezea, betiere seborrearik ez badago. 

 Eflubiozko goi-maiztasuna. 

 Erradiazio-laserrak. 
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 Hurrupaketa-masajeak (bentosak). 

 Tratamenduaren muina 

Gunearen egoeraren arabera aukeratu behar dira teknikak. Eskuarki, hauek 

erabiltzen dira: 

 Printzipio aktibo errubefazientedun edo nutritibodun kosmetikoak eta, 

beste asaldurarik baldin badago, berariazkoak, hurrengo orrialdeko 

taulan adierazten den moduan. 

 Produktua zuzenean eman daiteke masaje bidez edo diatermia 

kapazitiboko korronteen laguntzaz; azken horiek produktuaren eragina 

sustatzen dute, eta korronteak berak duen eragina areagotu. 

Lontoforesiaren bidez ere eman daiteke. 

 Eman laserra, baina betiere produktuaren aurretik. 

 Beste teknika hauek ere egokiak dira burusoiltasun-kasuetarako, eta 

txandakatu egin daitezke: bentosak (buru-larruazala larruazalaren 

ehunera oso atxikita dagoenean askatzen laguntzeko) eta buxadura. 

 Eman osoko masajea, burusoiltasunetarako egokienak diren 

mugimenduak nabarmenduz. Hauek dira mugimendu horiek: 

 Buru-larruazala mobilizatzea. 

 Garondoan eta eremu okzipitalean masajea ematea, goialdeko 

zirkulazioa aktibatzeko. 

 Goranzko mugimendu zirkularrak eratzea. 

 Atximurrak egitea buru-larruazalean. 

Txandakatu edo osatu eskuko linfa-drainatzearekin. 

Profesionalaren aholkuak 

Profesional bakoitzak egokiena iruditzen zaion tratamendua gomendatuko du, 

baina, oro har, honako gomendio hauek ematen dira: 

 Buru-larruazala berariazko xanpuarekin garbitzea eta bost minutuz 

uztea, xanpua urez kendu aurretik. 
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 Berariazko lozio bat ematea eta igurztea, hedatzeko eta hobeto 

barneratzeko. 

6.4. ILE-ZURTOINEKO TRATAMENDUAK 

Ile-zurtoinaren asaldurek, zenbaitetan, sortzetiko jatorria izaten dute; beste 

zenbaitetan, ile-apaindegietan erabiltzen diren teknika eta prozedurek eragiten 

dituzte eta, batzuetan, eguraldiaren gorabeheren etengabeko eraginpean 

egoteagatik gertatzen dira. Tratamendu kimikoak (ilea tindatzea edo 

permanentea egitea) oso agresiboak dira ile-zurtoinerako, asaldurak eragiten 

baitituzte kutikuletan. Ile horrek ile lehorraren itxura bera izaten du, baina 

zergatia desberdina izaten da eta, horrenbestez, tratamenduak ere desberdin 

samarra izan behar du. 

Tratamenduaren helburua izango da ilea bere egoera naturalera eramatea 

edo ahalik eta egoera onenean uztea. Xanpu nutritibo eta/edo azidoa erabiliko 

dugu, eta fabrikatzaileak adierazitako denboran utziko dugu jarrita, eragina izan 

dezan. Geroago, elikadura handiko tratamendu intentsiboa aplikatuko dugu eta 

produktua barruraino sartzen laguntzeko hainbat teknikaz baliatuko gara; 

besteak beste, oklusioaz edota lurrunaz.  

 Tratamenduaren muina 

Tratamendua nagusiki zurtoinera bideratu behar da, buru-larruazalak 

asaldurarik ez badu behintzat; baleuka, biak tratatu beharko dira. 

Ile-zurtoinean kosmetiko-geruza nutritiboak eta berregituratzaileak eman 

behar dira, proteinazko hidrolizatuak eta abar dituztenak. Honela eman behar 

dira: 

1. Hasi garondotik. Hartu ile-xerloak ahurrean eta eman produktua tindu-

eskuilaren edo hatz-mamien bidez. 

2. Hatz-mamiekin presionatuta, zabaldu produktua, ilea igurtzi gabe, ongi 

bustita geratu arte. 

3. Errepikatu eragiketa hori xerloekin, goranzko norabidean, goialdean 

amaitu arte. 

4. Orraztu hortz zabaleko orraziaz, ilea buruaren inguruan jarrita. 

5. Eman osoko masajea. 
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6. Bildu ilea paper osmotikoz, buxadura bidez errazago barneratzeko, eta 

utzi 8 edo 10 minutuz. Buxadurarekin batera, lurrun-aparatua ere erabil 

daiteke saio batzuetan. 

7. Hau teknika alternatiboa izan daiteke: bildu ilea toalla heze batean, eta 

eman bero lehorra (IR) edo hezea (lurrun-aparatua). 

8. Garbitu ilea, ur epela erruz erabilita. 

9. Orraztu aurretik, eman pH azidoko produktu-egokitzaileak; horrela, 

kutikulako zelulak errazago batzen dira, eta ilea babestu egiten dute 

orrazketatik eta beste eraso batzuetatik. 

 
 Aholkuak 

Tratamenduak iraun bitartean, eta egoki iritziz gero, hau egin behar da: 

 Garbitu ilea ile-egokitzailedun xanpu leun batez, apaindegiko saioa 

egin eta hiru edo lau egun igarotakoan (ile-zurtoina igurtzi gabe). 

 Eman zurtoinean ile-egokitzaile biguntzailea, utzi 10 minutuz eta 

garbitu. 

 Egin behar ez direnak 

 Ez garbitu ilea astean bitan baino gehiagotan. Buru-larruazala 

bereziki lehorra denean, astean behin garbitu. 

 Ez erabili xanpu detergentedunak edo fisiologiarekin bat ez datorren 

pH-a dutenak. 

 Ez gehiegi orraztu, ez kardatu, eta ez erabili tenperatura altuak lehor-

gailuan, kizkurgailuetan edo lisaburdinetan. 

 Ez igurtzi ile-zurtoina ilea garbitzean. Zikinkeria, nagusiki, larrua-

zalean izaten da; gainerakoa erraz atxikitzen da xanpuaren 

tentsioaktibora eta, ilea garbitzean, urak arrastatzen du. 

Komeni da ilea airean lehortzen uztea, berorik gabe. 

 Higiene-ohitura moduan: 

 Ilea etxean garbitzen den oro, ez garbitu astean bitan baino 

gehiagotan eta erabili aurrez adierazitako xanpua eta ile-

egokitzailea. 
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 Ez erabili plastikozko edo metalezko eskuilarik, zurda naturaldunak 

baizik. Zurda-kopuruak 20tik beherakoa izan behar du zentimetro 

koadroko eta beti egon behar dute 10 baino gutxiagoko taldetan 

bilduta. 

 Ez orraztu ilea aurkako norabidean (kardatua), eta ez heldu ileari 

tenkatuta, ez eta gomekin estututa ere. 

 Babestu eguzkitako kosmetikoekin eguzkiaren, ur gaziaren nahiz 

igerilekuetako ur kloratuaren eraginetatik. 

7. TRATAMENDU MEDIKO-ESTETIKOAK  

Batzuetan, tratamendu estetikoak ez dira nahikoa izango ile-dentsitatearen 

aldaketei aurre egiteko. Kasu horietarako metodo mediko ugari daude. Ile-

apaindegiko aholkulariak metodo horiek ezagutu egin behar ditu eta, eskura 

dituen guztiak baloratu ostean, aholkularitzaren helburuak betetzeko eta lortu 

nahi den irudia izateko sistema mediko-estetiko egokiena proposatuko du. 

7.1. INFILTRAZIOAK  

Medikuak gauzatzen du tratamendu hori. Dermis barneko mikroinjekzio lokalak 

ematen ditu ilearen erorketa geldiarazteko. Mikroinjekzio horiek alopeziaren 

aurkako tratamendu espezifikoaren dosi txikiak dituzte.  

Azken urteotan asko aurreratu da terapia honetan, substantzia aktibo ugari 

aurkitu baitituzte injekzioetarako. Oro har, tratamenduak substantzia hauek ditu: 

bitaminak, mineralak, aminoazidoak, koentzimak eta azido nukleikoak. 

Teknika honetatik eratortzen dira kortikoideekin egindako infiltrazioak. 

Metodo mediko horren helburua da alopezia atalka tratatzea. Kaltetutako 

eremuan egiten da infiltrazioa, hilean behin gutxi gorabehera, eta berezitasun 

bat du: bizarreko eta bekainetako ilea tratatzeko ere balio du, baina kasu 

horietan sendagaiaren kontzentrazioa desberdina izaten da. Emaitza azkar 

samar ikusten da (2 edo 3 hilabetean). 

Tratamendu hau ez da gomendatuko, baldin eta kaltetutako eremua % 30 

baino handiagoa bada, kortikoideek albo-ondorioak ekartzen baitituzte. 

Horregatik, beti, dermatologoaren ardura izango da jarraibideak ematea eta 

tratamendua gainbegiratzea. 
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7.2. MIKROMENTUAK 

Ebakuntza-gelan egindako ile-kirurgian, alopezia androgenetikoak eragiten ez 

duen eremuetatik (hau da, garondotik eta buruaren alboetatik) pazientearen ile-

unitate osoak ateratzen dituzte (alegia, folikulua, papila dermikoa, sebo-guruina 

eta izerdi-guruina). Alopeziak eragiten duen eremuan jartzen dituzte mentuak, 

eta ezarri beharreko unitate-kopurua bat dator pazientearen saioaren 

fasearekin; oro har, 1etik 3ra bitarte ile jartzen dituzte folikulu bakoitzean. 

Birlandatu beharreko eremua zenbatekoa izan, hainbeste saio beharko dira 

(oro har, hiru saio edo gutxiago izaten dira). Teknika honek abantaila handi bat 

du: erabat naturala da eta, egokitzapen-tartearen ostean (3-5 hilabete), 

ebakuntzari esker sortutako ileak jatorrizko eremuan bezain beste irauten du. 

7.3. KIRURGIA ESTETIKOA 

Kirurgia estetikoko bi tratamendu ditugu: ile-larruazalaren murrizketa eta ile-

larruazalaren guneko transplantea. 

Ile-larruazalaren murrizketa ez da egokia, baldin eta elastikotasuna txikia 

bada eta alopezia-eremua zabala (goiko aldean). 

Ile-larruazalaren guneko transplantea kirurgiako beste teknika bat da: ile-

larruazalaren gune bat atera, eta buruaren goiko aldean jartzen da. Tratamendu 

hau kirurgia azkarra eta eraginkorra da, ileak hazten jarraitzen duelako. 

8. ILE-PROTESIAREN AHOLKULARITZA 

Lehenik eta behin, garrantzitsua da ileordeen eta ile-eranskinen arteko 

bereizketa egitea: fabrikazioa desberdina izan daiteke, baita erabilera ere. Izan 

ere, ileordeak buru guztia estaltzeko erabiltzen dira, eta ile-eranskinak, berriz, 

zati jakin bat estaltzeko. 

Zerbitzu horiei dagokienez, bezeroen eskariari erantzutean funtsezkoa da 

beharrezko ezagutzak izatea, kasu bakoitzean aholku eta konponbide egokiak 

emateko. Ileordeak nahiz ile-eranskinak egitean eta hautatzean faktore askok 

dute eragina. 
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8.1 AHOLKU PROFESIONALAK EMATEA  

Oro har, bezero gehienek ahalik eta ileorde edo ile-eranskin naturalena nahi 

izaten dute, baina normalean ez dituzte ezagutzen hautatzeko prozesu horretan 

dauden beste faktoreak. Profesionalak ileordea hautatzen lagunduko dio, baina, 

horrez gain, informazioa ere eman behar dio; alegia, fabrikatzeko zer material 

erabiltzen duten, zer ileorde mota dagoen eta bezeroari hobekien datorkiona 

zein den. Horretarako, irizpide hauek izan behar ditu kontuan:  

 Erosotasuna naturaltasuna bezain garrantzitsua da. 

 Hautatutakoa hautatuta ere, buru-larruazalak ondo transpiratu behar du, 

batez ere bezeroak denbora luzez erabili behar badu ileordea edo ile-

eranskina. 

Ileordearekin aldaketa soil bat baino gehiago egin nahi dutenek, hau da, ilea 

erortzeari konponbidea eman nahi diotenek, naturaltasun handiagoa nahi  

izaten dute. Kasu horietan xehetasun guztiak behatu behar dira: ilearen egitura, 

kolorea eta luzera. 

 Bezeroak ondo ezagutu behar ditu:  

 Hautatutako ileordearekin zer orrazkera egin daitezkeen. 

 Ile naturalaren eta sintetikoaren abantailak eta eragozpenak zein 

diren. 

 Eskuz, makinaz edo modu mistoan egindako ileordeen artean zer 

desberdintasun dauden. 

8.2  ILEORDE MOTAK, BEZEROAREN ARABERA  

Ileorde batzuk neurrira egiten dituzte, eta beste batzuk, berriz, neurri 

estandarretan, seriean. 

8.2.1. Neurrira egindako ileordeak 

Ileordeak neurrira egiten direnean, oso lan berezia eta pertsonalizatua izaten 

da: profesionalak buruaren zati batzuetako neurri zehatzak hartu behar ditu, 

ileordea zehatz-mehatz egokitu dadin haren formara eta tamainara. 

Bezeroarentzako bereziki diseinatutako eta fabrikatutako ileordeek 

eragozpen bakarra dute: oso garestiak dira. 
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8.2.2. Seriean egindako ileordeak 

Seriean egindako ileordeei dagokienez, bi motatakoak daude: 

 Zuzenean erabiltzen direnak, inolako aldaketarik egin gabe. 

Profesionalak ileordea jarri eta bezeroari azaldu beharko dio nola finkatu 

behar duen buruan. 

 Bezeroaren burura egokitzeko doitze txiki bat behar dutenak. Kasu 

horretan, prozesu gehigarria jartzen da martxan ileordea ondo 

egokitzeko.  

Profesionalak aukera guztiak ezagutu behar ditu, ileordeen eta ile-

eranskinen zerbitzuko behar guztiak asetzeko: neurriak hartzea, egokitzea, 

doitzea, jartzea, garbitzeko tratamendua ematea, kolorea ematea, moztea eta 

orraztea. Hori egiten jakinez gero, aholku eta konponbide egokienak emateko 

gai izango gara beti. 

8.3. ILEORDEAK GARBITZEA ETA EGOKITZEA  

Ileorde bakoitzak bere berezitasunak ditu, eta garbitzean kontuan izan behar 

dira. Alabaina, kasu guztietan jarraibide hauek hartuko ditugu aintzat: 

 Fabrikatzailearen jarraibide bereziak badaude, kontuan hartu behar 

ditugu. 

 Segurtasunagatik eta higieneagatik, prozesu guztian eskularruak erabili 

behar ditugu. 

 Ez dio axola ileordea zer materialekin egina dagoen; garbitu aurretik 

kontu handiz pasatu behar dugu eskuila. 

 Fabrikatzaileak aholkatutako garbiketa-produktua erabili behar dugu edo, 

bestela, xanpu neutroak, leunak edo azidoak. 

 Ez da ilea asko igurtzi behar, korapiloak sortzen baitira. 

 Ez da oinarria estutu edo tenkatu behar. 

 Naturala nahiz sintetikoa izan, ileordeei ez zaie bero gehiegi eman 

behar. 

 Ahal den guztietan, ilea egokitu egin behar da. 

 Soilik ileorde sintetikoetan erabili behar da ur hotza. 
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8.3.1. Ileorde sintetikoak garbitzea 

Normalean makinaz eginak izaten dira eta ez dute zainketa berezirik behar 

izaten. 

Erabilerarekin sortutako kutsadura eta hautsa kendu behar zaienean, 

orduan garbitu behar dira soilik. 

Fabrikatzailearen argibide bereziak badaude, errespetatu egin beharko 

ditugu. Oro har, prozesuan jarraibide hauek hartuko ditugu aintzat: 

 Babestu euskarri artifiziala plastiko batekin, hezetasunarekin hondatu ez 

dadin. 

 Jarri ileordea euskarrian, eta finkatu “T” formako orratzekin ingurua 

zehazten duten puntu guztietan, lehen azaldutako moduan. Ileordea 

ondo lotuta badago, ez da hezetasunarekin deformatuko. 

 Nahasi xanpu neutroa ur hotzetan, ileordea mugitzeko moduko ontzi 

batean. 

 Sartu ileordea pixkanaka-pixkanaka, igurtzi gabe. Ontzian, alde batetik 

bestera edo zirkuluan mugituko dugu, ahal bada ilea nahasi gabe. 

 Fabrikatzaileak hala adierazten badu, oinarria ere sartu egingo dugu. 

Sakonago garbitzeko, oinarria zurda leunak dituen eskuila batekin 

igurtziko dugu. 

 Ileordea oso zikina badago, luzaroago izango dugu xanputan. 

 Jarraian uretan pasatuko dugu, lehengo prozedura berberari jarraiki. 

Behar adina aldiz errepikatuko dugu prozesua, aparrik gabe gelditu arte. 

 Kontu handiz aterako dugu eta eskuoihal batekin lehortuko dugu, leun, 

igurtzi gabe. 

 Euskarrian egokituko dugu, eta oinarria orratzekin markatuta genituen 

neurrietan jarriko dugu. 

 Kontuz-kontuz askatuko dugu, eta estiloak markatzen duen noranzkoan 

jarriko dugu ilea. 

 Modu naturalean jarriko dugu lehortzen, berorik eman gabe. 

 Lehortzen denean, eskuak ilean sartuko ditugu, hala itxura naturalagoa 

hartuko baitu. 

 Amaitzeko, distira emateko kosmetikoak erabil ditzakegu. 
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8.3.2. Ile naturaleko ileordeak garbitzea eta egokitzea 

Sarriago garbitu behar dira, forma eta bolumena galtzen joaten baitira egunez 

egun. Ezin da kalkulatu garbiketa bakoitza zenbat egunetik behin egin behar 

den; izan ere, bakoitzak modu batean erabiltzen du, eta orrazkera-estiloa ere ez 

da beti berdina izaten. 

Ileorde hauek eskuz edo makinaz eginak izaten dira. Guztiak ere kontu 

handiz tratatu behar dira, baina eskuz egindakoek prozedura bereziak behar 

izaten dituzte, delikatuagoak baitira. 

Garbitzean jarraitu beharreko pausoak ileorde sintetikoenen berberak dira, 

baina ile naturalen prozesuak baditu berezitasun batzuk. Eskuz egindakoak 

bereziki delikatuak dira. Hauxe da prozesua: 

 Euskarri artifizialean finkatuta garbitu behar dira. 

 Oinarria busti baino lehen, materialak ura onartzen al duen begiratu 

behar da. 

 Ehun delikatua bada (tul leuna), garbitzeko produktu leuna eta urarekin 

nahasitako xanpu neutroa dituen kotoia erabiliko ditugu. Ez da busti 

behar, baizik eta leun-leun igurtzi behar da oinarria, zikina eramateko. 

8.3.3 Egokitzea 

Ilea naturala denean eta orrazkerak etengabe egiten direnean, beharrezkoa da 

egokitzea, ilearen egitura honda ez dadin. 

Ile horiek ez dute berezko lubrifikazioa; beraz, modu artifizialean lubrifikatu 

behar dira propietateak gal ez ditzaten, batez ere tindatu egin baditugu edo 

permanentea egin badiegu. 

Mota guztietako egokitzaileak erabil ditzakegu, bai uretan pasatu 

beharrekoak, bai pasatu behar ez direnak. Honela egin behar da: 

 Euskarri artifiziala plastiko batekin babestuko dugu, ez zikintzeko. 

 Ileordea euskarrian egokitu eta lotu egingo dugu. 

 Garbitu ostean, egokitzailea emango diogu, benetako modelo bati 

emango bagenio bezala. 

 Uretan pasatu behar bada, fabrikatzaileak zehazten duen denboraren 

ostean pasatuko dugu, kontu handiz. Uretan pasatzerik behar ez badu, 

orraztu egingo dugu. 
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9. PROFESIONALEN ARTEKO KOORDINAZIOA 

Irudi berria sortu, mantendu eta iraunarazteko prozesuan hainbat 

profesionalekin arituko gara lankidetzan. Profesional horiek dira, besteak beste, 

ile-apaintzaileak, estetizistak eta medikuak. 

Irudi pertsonalaren eta korporatiboaren aholkularia arduratzen da ile-

tratamenduetako zerbitzuen jarraibideak emateaz eta zerbitzu horiek 

bateratzeaz. Horretarako, eskura izango du agenda bat, zeina lankideekin eta 

erabiltzailearekin partekatuko duen; horrela, bere lan-egitasmoa lankideen 

plangintza aintzat hartuta antolatuko du. 

Agenda pertsonala betetakoan bezeroarekin hitz egingo du, saio 

bakoitzaren nondik norakoak azaltzeko. Halaber, argibideak emango zaizkio 

bezeroari, zer profesionalengana jo jakin dezan edo bestelako informazio nahiz 

aholku garrantzitsuak jaso ditzan. 
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7. GAIA 
 MORFOLOGIA ETA ESTETIKA-AZTERKETA  

ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZAN 

1. MORFOLOGIA-TEKNIKAK ILE-APAINKETARI APLIKATUTA 

 

 

Gure bezeroek itxura hobetzeko, teknika profesionalak (mozketa, kolorea, 

forma-aldaketak...) menderatzeaz gain, bezeroak dituen ezaugarriak (fisikoak, 

psikologikoak, estilo pertsonala) kontuan hartu behar dira. 

 Ilean egindako lanak, silueta guztian eragina izango duten ageriko 

efektuak sortuko ditu. Pertsona altuagoa, baxuagoa, lodiagoa edo 

meheagoa den irudia eman daiteke, bezeroaren beharrizanen 

arabera. 

Oro har, ile luzeak mesede handiagoa egiten dio irudiari eta silueta osoari 

aurpegierari baino; izan ere, ile luzearekin, pisua eta erortzea dela-eta, 

baliabide gutxiago ditugu aurpegiaren ingurua moldatzeko. Gainera, ile-adats 

luzeak arinak eta bolumen handikoak badira, silueta txikiagotzen dute eta, 

beraz, ez dira gomendagarriak pertsona argalentzat. 
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 Ile motzak, pisu txikiagoa duenez, aurpegiaren ingurua moldatzeko 

aukera ematen du, eta baliabide gehiago eskaintzen du taxutzeko 

edo zuzentzeko. Hala ere, ez du gorputzaren erakargarritasuna 

areagotzeko ahalmenik. 

 

 Ile-tratamendu jakin batzuk aurrera eramateko, beharrezkoa da 

bezeroen eskakizun edo betebeharrak jakitea.  

Irudi berria gauzatu aurretik, ilea eta ile-larrua egoera onean izatea ziurtatu 

behar da. Bestela, irudi berria lortzeko eta asaldurari edo trastornoari aurre 

egiteko, tratamendua beharko dugu; baliteke bezeroa medikuarenera bideratu 

behar izatea. Protesi edota ile-orde baten egokitzapena egiteko, aldiz, ez 

genuke horrela jokatuko. 

 Buruaren goiko aldeko bolumenek silueta liraintzen dute, altuagoa 

izatearen itxura emanez; bolumenik ezak, berriz, laburtu egiten du. 

 

 Alboetako bolumenek buruaren itxura zabaldu egiten dute eta, beraz, 

gomendagarriak izan daitezke buru txikietan eta gorputz handietan. 
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 Mozte eta orrazkera bertikalek, aurpegiari mesede egiteaz gain, 

gorputzaren liraintasuna nabarmentzen dute.  

 

 

 Mozte eta orrazkera horizontalek silueta laburtu egiten dute eta, 

ondorioz, pertsonak txikiagoa dirudi. 

 

Laburbilduz, esan dezakegu siluetaren alderdi eta ezaugarri guztiak ongi 

erlazionatzeko eta, horrez gain, itxura harmonizatzen edo nabarmentzen duen 

estiloa zehazteko, buru-gorputzaren bolumenak aztertu eta orekatu behar 

ditugula. Akatsak zuzendu baino gehiago, orrazkera pertsonalizatu behar dugu, 

eta norbanakoaren irudian integratu. 

Proportzioen ideia garbia edukitzeko, beharrezkoa da gorputza bere 

osotasunean behatzea, eta gure lana horren arabera egitea. 

Edozein tratamendu edo aldaketa egiteko, bezeroaren fisonomia xehe 

aztertu behar dugu: burua behatzen hasi eta, jarraian, buru-hezurraren formari 

begiratu. Ondoren, aurpegiari begiratuko diogu, aurretik hasi eta ondoren 

albotik, aurpegiaren eta soslaiaren forma ikusteko. Gero, lepoaren formari eta 

aurpegiaren barne-morfologiari: begiak, ezpainak, sudurra, kopeta, kokotsa, eta 
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baita belarriak ere. Azkenik, aurpegiaren kanpo-faktoreak hartuko ditugu 

kontuan: bizarra, bibotea, ile-zangoak eta betaurrekoak. 

2. GORPUTZAREN MORFOLOGIA 

Edertasun-kanonak aurpegiaren edo gorputzaren neurri “idealak” zein diren 

jakiteko erreferentziak dira, baina batzuetan modak baldintzatzen ditu. 

Gorputzaren ezaugarriek eta formek informazio ugari ematen digute 

pertsona bakoitzaren ezaugarriei buruz. Norbanakoen irudia ez da estatikoa 

izaten, eta besteei buruz dugun ikuspegiak osotasun konplexua osatzen du. 

Horrenbestez, keinuek, adierazkortasunak, ahots-tinbreak, jokabideak, 

janzkerak, psikologiak edo pentsaerak osatu egiten dituzte hautematen ditugun 

dimentsioak. Horregatik, garrantzitsua da irudia osotasun gisa tratatzea. 

Mendebaldeko arrazen artean, edertasun-kanona Polikleto eskultore 

grekoaren kanon klasikoak zehaztutakoa da. 

Polikletok gizonezkoen edertasun idealaren proportzioak lortu zituen, 

proportzio matematikoetan oinarrituta; “7 buruen kanona” (buru-hezurraren 

altueratik hasi eta kokotsaren azpiko alderaino). Polikletoren arabera, burua da 

proportzioen eta oreken gidaria. 
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Altuera txikiko lagunek baxuagoak dirudite burua proportzionatua ez 

dutenean; gorputzarekin alderatuta handiagoa denean, alegia. Horregatik, 

arreta berezia eskaini behar diogu garaierari; izan ere, ilearen luzerak harreman 

estua dauka gorputzaren garaierarekin eta bolumenarekin. 

Orrazkera irudia liraintzeko edo biribiltzeko erabil dezakegun baliabide bat 

da, beharrizanaren arabera. Izan ere, orrazkerarekin silueta osoan eragina 

duten efektuak sor ditzakegu. 

Orrazkera eta mozte bertikalek gorputzaren liraintasuna nabarmentzen dute, 

aurpegierari mesede egiteaz gain. 

2.1 SILUETA AZTERTZEA  

Orrazkera ez dago aurpegiarekin edo lepoarekin soilik lotuta. Bolumenak eta 

orrazkera-formak gorputz osoarekin egon behar dute harmonian; beraz, silueta 

mota ere aintzat hartu beharko dugu. 

 Baxua eta argala 

Orrazkera egokia bolumen ertainekoa izango da. 

 Bolumen handiegia ez da bat etorriko norbanakoaren proportzioekin; 

orrazkera soilik. Bolumen txikiegiekin, berriz, dimentsio txikiak 

nabarmenduko genituzke.  

 Ikusgarritasuna, bai; gehiegikeria, ez. 

 Altua eta argala 

Aurrekoan baino orrazkera gehiago dira egokiak. Bolumen ertainak erabiliko 

ditugu, globalak eta simetrikoak, bertikalak ez. 

 Orrazkeraren orientazioak  horizontala behar luke. 

 Orrazkera ikusgarriagoak ere egin daitezke, baina egokienak lerro 

kurbatuak dira, okertsuak, leunak eta soilak, zabaldu egiten 

dutenak. 

 Baxua eta lodia 

Orientazio bertikala beharko du, eta ilea gorantz orraztuko zaio. 

 Bolumenak goialdean jarriko zaizkio, globalak eta ez nabarmenak 
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 Orrazkeretan bolumen partzialak egokiak izango dira, baita 

akaberetan eta orrazkera bilduetan ere, bezeroaren bolumen-

masa orekatzeko. 

 Altua eta lodia 

Oro har leuntasuna behar du.  

 Orientazio bertikala, goranzko ukitu txikiekin eta bolumen apur 

batekin.  

 Nabarmenkeriarik batere ez. Masa handia orekatu behar dugu; 

beraz, globalak ez diren orrazkerak eta bilduak egingo ditugu. 

 

 

 Orrazkera eta mozte horizontalek silueta laburtu egiten dute eta, 

horrenbestez, norbanakoak txikiagoa dirudi. 

 

 Alboetako bolumenek burua zabaldu egiten dute eta, beraz, 

gomendagarriak izan daitezke gorputz handietan eta buru txikietan. 
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 Bolumen handiek silueta laburtu egiten dute eta, beraz, ez dira 

gomendagarriak pertsona txikientzat. 

 

Altueraren eta bolumenaren arabera, lau silueta mota bereiz daitezke, 

gizonezkoengan nahiz emakumezkoengan: 

 Baxua eta argala 

  Saihestu: bolumen handiak, batez ere lepoan, ez dira komeni adats luze 

eta harroak. 

 Aholkatu: bolumen arinak buruaren goiko aldean, eta saihestu 

bolumenak alboetan. Gomendagarriena ile motzak edo oso garondo 

laburrak dituzten adats lisoak dira, bolumena goiko aldean dutela. 

 Baxua eta lodia 

 Saihestu: bolumen handiak, batez ere lepoan, ez utzi buru biribilegirik. Ez 

aholkatu adats luzerik. 

  Aholkatu: orientazio bertikala eta goranzkoa duen orrazkera. Ile motzak 

eta garondo lisokoak dira gomendagarriak, goiko aldean bolumena eta albo 

lauak dituena. Orrazkera bildu altu eta neurritsuak ere gomendagarriak dira. 

 Garaia eta lodia 

 Saihestu: bolumen handiak, linea horizontalak eta orrazkera harroak. 

 Aholkatu: bolumen gutxiko orrazkerak; komeni da siluetaren itxura leuna 

izatea. Gomendagarriak dira orrazkera bildu baxuak, oso arinak ez diren 

tamaina erdiko adatsak eta linea neurritsuak. 

 Garaia eta argala 

 Saihestu: linea bertikalak, bolumen altuak eta orrazkera bildu altuak. 

 Aholkatu: orrazkera askotarikoa izan daiteke. Tamaina erdiko adatsak, 

alboetako bolumen neurritsuak eta orrazkera harroak. 
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3. GORPUTZAREN MORFOLOGIA ETA BERE HARREMANA 
ORRAZKERAREKIN 

Somatotipoan oinarrituta, gizabanakoak hiru talde handitan bana daitezke: 

Ektomorfikoa: silueta luzanga, hezur txikiak, artikulazioak eta muskuluak  

finak. 

Mesomorfikoa: ondo definitutako muskuluak, hezur eta fisiko ezin hobeak. 

Endomorfikoa: gorputzaren garapenak joera du dimentsio bertikalean 

ordez, horizontalean hazteko. 

Gainera, somatotipo bakoitzaren barruan, ezberdintasunak daude elkarren  

artean. Batzuek besteek baino aldaka zabalagoa dute, eta sorbaldek ere 

tamaina ezberdina dute. Gorpuzkerak definitzeko, sailkapen hau erabiltzen da: 

1. Harea erlojua. Sorbaldak eta aldakak lerrokatuta, gerria eta aldakak 

zehaztuta, eta hankak argalak edo lirainak izaten dira. 

2.  Errektangularra. Aldakak lerrokatuta sorbalda zuzenekin. Torax handia 

edo txikia izan daiteke eta gerria zehaztu gabea. 

3. Triangeluarra. Sorbalda estua, torax txikia eta gerri zabala eta, oro har,  

      hankak laburrak. Emakumezkoen siluetaren ezaugarrietako bat da. 

4. Alderantzizko triangelua. Sorbalda handiak, torax txikia, gerria zein 

aldaka estuak eta hankak luzeak. Gizonen gorpuzkera idealtzat hartzen 

da. 

5. Oboidea. Sorbalda handiak eta eroriak, torax handia,  gerria eta aldaka 

zabalak  eta hankak motzak. 

 

 
                      Angelu zuzena         Zirkulua edo            Triangelua         Harezko erloxua      Alderantzizko  
                          edo sagarra               udarea                  edo gitarra            edo marrubia           triangelua 
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                             Trapezioa     Aldeantzizko     Triangelua       Obalatua          Angelu      
                                                                          triangelua         zuzena 

 Altuera 

Espainian, 172 cm hartzen da gizonaren batez besteko altueratzat, eta 163 cm 

emakumearena. Horren azpian dagoen altuera baxua da. Aitzitik, tamaina hori 

baino altuagoa denean, estatura altukoa dela esaten da, beraz, altuera normala 

izango du aipatutako bi balioen artekoak. 

 Gorpuzkera 

Gorputz-masaren indizea (IMC) gorpuzkera zehazteko neurritzat hartzen da; 

pisuaren eta norbanakoaren altueraren arteko harremanak ematen du. Hau da 

lortutako emaitzaren araberako sailkapena: 

- 20 baino gutxiago: argala. 

- 20 eta 25en artean: normala. 

- 25etik 29ra bitartean: gehiegizko pisua. 

- 30tik aurrera: obesitatea. 

Bestalde, norbanakoaren osoko irudia lortzeko, kontuan hartuko da ea 

bizkarrezurra okertuta dagoen. Honako okerdurak daude: 

 Lepoko lordosia: lepo inguruaren gehiegizko kurba. 

 Bizkarraldeko zifosia: bizkarraren atzealdean gehiegizko kurba, 

bizkarrean konkordura antzematen da. 

 Eskoliosia: bizkarezurraren okerdura, “S” edo “C” itxuraduna. 

4. BURUAREN MORFOLOGIA 

Nola moztu edo orraztu erabaki aurretik, hau da, bezero bakoitzaren 

morfologiari eta ezaugarriei hobekien egokitzen zaion estiloa erabaki aurretik, 

jakin egin behar dugu zer elementu dauden aurpegiaren harmoniarekin eta 

orekarekin lotuta. Elementu horiek aztertzeko teknika visagismoa da. 
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Azterketa egitean, hainbat elementuri begiratu behar zaio; esaterako, 

anatomiak, hezur-egiturak eta giharren antolamenduak aurpegiaren morfologia 

erabakitzen dute. 

Morfologia horretan beste faktore batzuek ere eragina daukate, hala nola 

adinak, biguntasunak, pisua irabazteak eta galtzeak. Haiek aurpegia eta lepoa 

aldatu egingo dituzte denboraren poderioz. 

4.1.BURUAREN AZTERKETA 

Pertsona bakoitzaren aurpegiaren forma hezurren kokalekuak eta irtenguneek 

zehazten dute. 

Bezeroaren burezurraren behaketa xehea egingo dugu ilea garbitu aurretik, 

bezeroaren atzean, ispilu aurrean kokatuz eta haren ileak atzerantz eramanez. 

Aurreko aldetik begiratuta, aurpegiaren alderdi morfologiko nagusiak hartuko 

ditugu kontuan, baina baita beste faktore batzuk ere. Morfologikoak izan gabe, 

giza aurpegiaren itxuran zuzeneko eragina dute, hala nola betaurrekoak, 

biboteak, bizarrak eta ile-zangoak. 

 Burezurraren forma 

 Obaloaren forma 

 Soslaiaren forma 

 Kopetaren forma 

 Sudurraren forma 

 Kokotsaren forma 

 Garondoaren forma 

 Lepoaren forma 

 Sorbalden forma 

 Begien forma 

 Ezpainen forma 

4.1.1 Burezurra 
 
 Buru-hezurraren formaren analisia 

 

Forma hezurrek osatzen dute; zortzi hauek dira nagusiak: 

 Kopeta-hezurra edo frontala 
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 Bi hezur-parietal, buruaren gailurra eratzen dutenak 

 Bi hezur-parietal, alboetan daudenak 

 Okzipitala, lepo gainean 

 Etmoidea eta esfenoidea 

Burezurra soslaitik begiratu behar da; izan ere, parietalek definitzen dute 

burezurraren forma. Egokiena soslaia kontuan harturik, bi lerro irudikatzea da: 

Bata horizontala, kopetaren erditik burugaineraino doana, buruaren zabalera 

zehazteko. Haren luzerak burezur mota zehaztuko du. 

Bestea bertikala, belarritik abiatu eta burugainerainokoa, luzeraren taxua 

hartzeko. Lerro horrek burugainaren altuera adieraziko du. 

 
 

 Burezur motak 
 

 Normala edo mesozefaloa: bolumenean eta proportzioan, buru-inguru 

perfektua du. Mozteko moduak eta orrazkerak ez du berezitasun 

aipagarririk. 
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 Irtena edo dolikozefaloa: eskuarki pepino-buru deitzen zaie, burugainean 

izaten duten irtengunea dela-eta. Buruaren goiko aldea orekatzeko, 

alboetan bolumen gehiago ematea bestetik ez dago. 

 

 Zapala edo brakizefaloa: oso burezur biribila da, luzeraren eta 

zabaleraren diametroak ia berdinak dira. Burugainetik beherantz izaten da 

zapala; horregatik, alderdi horren gainean ilea motz samar uztea komeni da, 

akatsa disimulatze aldera. 

 

5. AURPEGIAREN GEOMETRIA 

Aurpegia aztertzeko, profesionalak neurri batzuk hartzen ditu erreferentziatzat, 

bai maila horizontalean, bai bertikalean. 

Maila horizontalean aurpegia hiru gunetan banatzen da. Aurpegi orekatuan, 

neurri horiek tamaina berekoak izango lirateke. Hona hemen hiru gune horien 

banaketa: 

 Ile-lerrotik hasi eta sudurraren hasieraraino. 

 Sudurraren hasieratik oinarriraino. 

 Sudurraren oinarritik kokotsaren oinarriraino. 
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Maila bertikalean, irudizko ardatz batek aurpegia bi zati berdinetan banatzen 

du, eta horrek asimetriak ezagutzen lagunduko du. 

 Ardatza kopetaren erditik kokotsaren erdiraino irudikatuko dugu. 

 

Maila horizontalean eta bertikalean; aurpegiaren luzeraren eta zabaleraren 

proportzioak ikusiko ditugu. Aurpegi perfektuan, obalatuan, ardatz bertikala 

zertxobait handiagoa da. 

6.  
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6. OBALO MOTAK 

Pertsona bakoitzaren aurpegiaren forma hezurren kokalekuak eta horiek 

dituzten irtenguneek definitzen dute. 

Obaloa irudi geometrikoak erreferentziatzat hartuta (biribila, karratua, 

laukizuzena, triangeluarra...) sailkatzen da; sailkapen konbentzionala da eta lau 

multzotan laburbil dezakegu: obalatuak, zabalak, estuak eta konbinatuak. 

Sailkapen horiek forma nagusia identifikatzen laguntzen duen erreferentziak 

dira; izan ere, obaloak aldaera eta konbinazio ugari izan ditzake. 

Profesionalak, kasu bakoitzean, erakargarritasun handiena ematen dioten 

edota harmonia kentzen dioten ezaugarriak zein diren ezagutzen ikasi behar 

du. Ilearen antolamendua erabakitzeko eta aurpegiera bakoitzarentzat mozte- 

eta moldeatze-teknikarik egokienak erabiltzeko. 

 Obalatuak 

Ardatz bertikalaren eta horizontalaren artean alde txikia dagoela nabari da, 

ardatz bertikala zertxobait handiagoa baita eta, ondorioz, obalo orekatua da. 

Aurpegi obalatua —alegia, aurpegirik perfektuena— kontuan hartuta, 

aurpegi mota hauek ditugu: 

  

Teknika gomendatuak: gainerako ezaugarriek ahalbidetzen badute, muga 

gutxi daude ilearen orrazkerari eta estiloari dagokienez. 

 Zabalak 

Sailkapen honetan ardatz bertikala eta horizontala ia berdinak dituzten obaloak 

ditugu; ondorioa aurpegi zabala da. Itxura aldetik honelakoa izan daiteke: 
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o Biribila 

  
Inguru biribilduak dituen aurpegia 

Ile-lerro zabal, ile ugari eta baraila-lerro biribila; aurpegi biribila, lodia eta 

lepomotza izatearen itxura eman dezake. Beraz, aurpegi mota hau dutenengan 

edozein orrazkerak aurpegia luzatzerantz jo behar du, burugainean eta 

buruaren goiko aldean ileak altuera eman dezan. Hori lortzeko, beherantz 

mailakatutako orrazkera egingo dugu, belarrien parean lisatzeko joera duena. 

Ilea luzea nahiz motza izan, goiko aldean bolumen gehiago lortzeko kizkur 

arin bat egin daiteke. Kopeta-ileek gaztetxo-itxura panpoxa ematen diote 

aurpegi mota honi. 

Marra erabiltzen badugu, altu samarra izango da; ez da komeni marra 

erdian ezartzea. Bolumenekin jokatu behar dugu eta koloreak sor ditzakeen 

efektu optikoekin; aurpegia inguratzen duten kolore hotz eta ilunek, alboetan 

batez ere, efektu hori lortzen laguntzen dute. Gizonezkoengan ere goiko 

aldeetako bolumena erabil daiteke aurpegia luzatzeko.  

Bekainen forma: forma zeiharra izan dezaten saiatu behar da, aurpegiari 

itxura luzexkagoa emateko. 

Teknika gomendatuak: bolumena buruaren goiko aldean, ile listua 

orientazio bertikala aurpegirantz duela, eta ehundura lisoa. 

o Karratua 

  
Aurpegi zabala, inguru geometrikoekin 
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Ardatzak berdintsuak dira aurpegiaren luzerari eta zabalerari dagokienez, eta 

erakargarriak izan ohi dira, angeluek fotogenia handiagoa ematen dietelako. 

Aurpegi mota honek, baraila erorikoa ere deitzen denak, ile-lerro zabal eta 

astuna dauka. Ilea aurrerantz eramaten bada, masailalboen azpira, eta kopeta-

ilea bekokitik kanporantz orrazten badugu, aurpegi obalatuaren eta altuera 

handiagoaren itxura emango dugu. Albokoak aurpegirantz doazenez zertxobait, 

baraila karratua disimulatzen laguntzen du. Kopeta erabat estalita jar daiteke 

edo uhin arinekin. Ile motzegiek gizon-itxura ematen dute emakumeen kasuan. 

Oso ile lisoa ere ez doakie ongi. 

Teknika gomendatuak: bolumena buruaren goiko aldean, ilearen orientazio 

bertikala aurpegirantz desfilatua eta ehundura zertxobait uhindua. 

 Estuak 

Ardatz bertikala horizontalari nagusitzen zaio; ondorioz, aurpegia luzea izaten 

da. Bi multzotan sailkatzen dira: 

o Luzea eta estua 
 

  
Ardatz bertikalaren eta horizontalaren artean proportziorik ez dago. 

Aurpegi honetan kopeta luzea eta estua da, masailalboak altuak, baraila 

estua eta kokotsa luzexka. Aurpegia zabalagoa eta, luzeran, laburragoa den 

itxura eman nahi dugu. 

Bekainen formak horizontala izan behar du, aurpegi zabalagoaren 

sentsazioa emateko.  

Teknika gomendatuak: bolumenak alboetan, ilearen orientazioa 

horizontala, ehundura uhinduak eta kopeta-ileak.  
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o Laukizuzena 
 

  

Lerro gogor eta angelutsuak dauzka eta, aurpegi luze eta estuaren kasuan 

bezala, ardatz bertikala horizontala baino dezente handiagoa da.  

Obaloa luzeegia denean, beharrezkoa da zabaltzea eta murriztea, bolumen 

handienak alboetan ezartzea eta goiko aldean saihestea. 

Teknika gomendatuak: aurrekoaren estilo antzekoak; alboetan bolumena 

eta ilearen orientazio horizontala. Garrantzitsua da linea leunak lortzea, 

ehundura uhinduak eta kopeta-ilea erabiltzea, baina kasu honetan kokotserantz 

desbideratuta. 

 Konbinatuak 

Obalo berean konbinatuta, zabalaren eta estuaren ezaugarriak dituzte. 

Desoreka dago zonarik zabalenaren eta estuenaren artean. Bi multzotan 

sailkatzen dira: 

 Triangeluarra edo madari-itxurakoa 

   
Oso kopeta estua kokotsarekin alderatuta 

Aurpegieraren ezaugarria kopeta estua eta barail-linea zabala da. Horregatik, 

lokietan bolumen handiagoa bilatu behar da beti, eta murriztu ilea 

masailetarantz jaitsi ahala.  
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Gomendagarriak dira tamaina erdiko adatsak eta masail estaliak. Aitzitik, ez 

da komeni buruaren goiko aldea estutu eta, aldi berean, garondoan bolumena 

ematen duen orrazkerarik. 

Kopeta-ileak ez dira gomendagarriak, baina ondo harmonizatzen dute xerlo 

orraztu gabeek. 

Orekatzeko, komeni da bolumenak batez ere lokietan metatzea. Ez da 

komeni ilearen sortzelerroa nabarmentzea, ez eta barailak ere. Halaber, 

komenigarria izan daiteke kolore ilunak saihestea, sortze-lerroa nabarmentzen 

dutelako.  

Teknika gomendatuak: bolumena buruaren goiko aldean eta, lokian, ile 

desfilatua barailarantz. 

 Alderantzizko triangelua edo bihotz-itxurakoa 

   
Kopeta zabala kokotsarekin alderatuta 

Aurreko kasuan ez bezala, beharrezkoa izango da aurpegiaren goiko aldea 

estutzearen eta laburtzearen itxura ematea, baita baraila zabaltzearena ere. 

Teknika gomendatuak: lokiaren aldean ilea aurpegirantz listea, eta ehundura 

uhinduak edo kizkurrak ematea beheko aldean.  

7. KOPETA 

7.1 KOPETAREN AZTERKETA 

Adierazkortasuna eta harmonia zehazten duen aurpegi-zatia da, aurpegiaren 

herena. 

Kopetaren itxura harmonikoa lortzeko,  irtenbidea kopeta-ileek ematen dute, 

gure aliaturik onenak izango dira. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        130 
 

 Kopeta altuegia: Ilearen sorgunearen eta bekainen arteko distantzia 

handia da. 

  

Teknika gomendatuak: sorgune baxuko kopeta-ilea. Kopeta-ile ugaria 

bekainen gainean. 

 Kopeta baxuegia: distantzia txikia sorgunearen eta bekainen artean. 

  

Teknika gomendatuak: sorgune altuko kopeta-ilea. Kopeta-ile leuna eta luzea. 

8. SOSLAIA:  SOSLAIA BEHATZEA 

Aurpegia ez da aurretik bakarrik behatu behar. Soslaiaren ikuspegiak orekatua 

izan behar du, eta hori aztertzeko irudizko lerro bat egingo dugu, haren 

ezaugarriak ezagutu ahal izateko. 

 Soslai zuzena: soslai zuzena izatean, sudurra eta ahoa ez dira 

irudizko lerrotik nabarmentzen. 

Teknika gomendatuak: soslai mota honek ez du moldaketarik behar eta 

kopetan ilerik gabe edo kopeta-ilearekin landu daitezke estiloak. 

 Soslai hezurtsua: sudur eta kokots nabarmenak ditu ezaugarri, edota 

kopeta eta ahoa barrurantz sartuta. 

Teknika gomendatuak: soslai mota honek ere ez du zuzenketarik behar eta 

kopetan ilerik jarri gabe edo kopeta-ilearekin landu daitezke estiloak.  

 Soslai iheskorra: kopetaren eta kokotsaren artean desoreka dago. 
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Teknika gomendatuak: tamaina erdiko adatsa kopetan, aurpegi aldean 

bolumena eta mugimendua sortzeko. Bolumena eta mugimendua duten kopeta-

ileak. 

   
           Zuzena                        Hezurtsua                   Iheskorra 

8.1 SUDURRA 

Sudurraren forma oso lotuta dago soslaiarekin. Bezeroaren aurpegia 

aztertzean, soslaia nahiz aurretiko bista kontuan hartuta aztertu behar da 

sudurra. 

Horietako batzuk sailkatuko ditugu: 

 

 Txikia edo harroa: sudur mota hau txikia da eta soslai zuzena du. Sudur 

txikia haurren ezaugarritzat hartzen da, beraz, hobe da haurrekin lotzen 

ez den orrazkera diseinatzea. 
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Teknika gomendatuak: ilea aurpegitik aldendu eta lerro bat sortu sudurretik 

belarrira. Horrek luzera emango dio sudur motzari. Goiko aldeko ilea kopetatik 

urrundu behar da, sudurrari itxura luzeagoa emateko. 

 Konkorra edo irtena: (kakotua, handia edo zorrotza) 

 

Teknika gomendatuak: arreta sudurretik aldentzeko, eraman ilea kopetan 

aurrerantz eta leunki aurpegi ingurura. 

 Okerra 

 

Teknika gomendatuak: sudur okerraren itxura gutxitzeko, orraztu ilea erdiratu 

gabe; hartara, begia sudurretik urrun erakarriko dugu. Estilo asimetrikoak dira 

onenak. Ongi orekatutako edozein orrazkerak aurpegia erregularra ez izatea 

nabarmenduko du. 

 Zabala eta laua 
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Teknika gomendatuak: horrelako sudurrak aurpegia zabaltzeko joera du. 

Efektu hori ahalik eta gehien murrizteko, ilea aurpegitik urrundu behar da; 

gainera, marra erdian izateak sudurra estutzeko joera du, eta arreta 

harengandik aldentzekoa. 

8.2 LEPOA 

Lepoaren luzera eta zabalera ezaugarri garrantzitsua da ilearen estiloa edo 

luzera hautatzeko garaian. Hainbat lepo mota ditugu. 

 Normala: lepoaren inguru-ertzak eta begien kanpoko aldea bat 

etortzean.  

 

 
 Luzea eta mehea: normala baino luzeagoa eta meheagoa. 

 
 

Teknika gomendatuak: tamaina erdiko adats zuzenak luzeraren erdialdean. Ile 

motzek lepoaren mehetasuna nabarmentzen dute. Ilea laburra bada, 

gomendagarria da forma karratuan egindako mozketa. 
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 Laburra eta lodia: normala baino laburragoa eta, zabaleran, begien 

ertza baino zabalagoa; batzuetan burua bezain zabala. 

 

Teknika gomendatuak: ilea garondoaren gainean. Lepoaren laburtasuna 

konpentsa daiteke bolumen handiagoa emanda buruaren goiko zonari, batez 

ere norbanakoa oso altua ez denean. 

Zabalera-sentsazioa orekatzeko, puntak leporantz listu eta estaliko ditugu. 

 Laburra eta mehea: oso lepo txikia, bai zabalerari, bai luzerari 

dagokienez. 

 

  

Teknika gomendatuak: ile motzetan komeni da lepo inguruan bolumena eta 

lodiera saihestea, mehea den sentsazioa emango baitugu. 

 Luzea eta lodia: lepo handia, bai zabalerari, bai luzerari dagokienez. 
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Teknika gomendatuak: garondora berez daukaguna baino ile gehiago ez 

eramatea da egokiena; ilea sorguneak uzten diguna bezain luzea izango da, 

edota luzeagoa. 

9. AURPEGIKO ILEA 

Garai batean gizonezkoek ez zuten itxura zaintzen; egun, berriz, itxurari 

garrantzia ematen diote. Aurpegiko ilea, gizonezkoen kasuan, apaingarritzat 

hartzen da eta aurpegiko zainketaren parte da. Aholkulariak, gorpuzkeraren eta 

aurpegieraren harmonia kontuan hartuta, aurreikusiko du aurpegiera bakoitzari 

zein apaingarri datorkion ondo: bizar edo kokospekoa, bibotea, ile-zangoak … 

 

Aurrez azaldutako visagismoaren gomendioak aintzat harturik, aurpegiko 

ilearekin ere arau berberak izan beharko ditu kontuan aholkulariak. Hau da, 

asimetriak saihestu eta obalo formara hurbildu. Horretarako, forma 

ezberdinetako aurpegiko ile osagarriak erabiliko ditugu: bibote, bizar, 

kokospeko, ile-zango …   

 

 
 Obalatua              Borobila                 Laukia              Alderantzizko triangelua 

 
Hexagonala              Triangeluarra      Hexagonala          Angeluarra 

albo zuzena                                            oinarri zuzena 
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8. GAIA 
ESTILO ETA IRUDI BERRIAK SORTZEA 

1. ORRAZKERARI DAGOKIONEZ, ILEAK DITUEN EZAUGARRI 
OROKORRAK  

Bezeroari orrazkeraren forma eta estiloa aldatuko dizkioten proposamen eta 

aholkuak emateko, ilearen aldez aurreko ezaupideak eduki behar ditugu, kasu 

bakoitzaren ezaugarriak eta berezitasunak antzemateko. Proposamen bat 

egiten denean, ile mota zein den kontuan hartu beharko da. Garrantzitsua da 

gogoan edukitzea langai duguna ongi ezagutu ezean nekez lortuko ditugula 

emaitza onak. Horregatik, estilo-hautaketan eragina duten ilearen ezaugarriak 

aztertuko ditugu. 

 

2.  ILEAREN EZARTZE-NORANZKO NATURALA  

Ilea zuntz-proteina da, eredu zirkular bati jarraiki dermisean zeihar ezarrita 

dagoena. Dermisaren zona horretara, papilara zehazki, odol-zirkulazioaren 

bitartez beharrezko elikagaiak iristen dira eta, horren ondorioz, ileak ezaugarri 

eta baldintza jakin batzuk izaten ditu. Papilara iristen diren kapilarrak asko eta 

aktiboak badira, ileak itxura distiratsua eta osasuntsua izateko baldintza 

egokiak sortuko dira.  Ilearen ezartze naturala zeiharra da eta eredu zirkularrari 

jarraitzen dio, normalean eskuinerantz, erlojuaren orratzen noranzkoan, baina 

badaude ezkerreranzko noranzkoan daudenak ere. Ezartze-noranzko bakoitzak 

kalparrak osatzen ditu, pertsona bakoitzean desberdinak. Normalean 

burugainean agertuko dira, nahiz eta, ageriago edo zehaztugabeago, kopeta-

ilean edo garondoan ere ikus daitezkeen. Ile berean kalpar bat edo batzuk egon 

daitezke. 
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3. ILEAREN EZARTZE-NORANZKOA ETA ORRAZKERAREKIKO 
ERLAZIOA 

Orrazkera eta, hala badagokio, ile-mozketa ere, ilearen ezartze-noranzkoaren  

araberakoak izango dira. Garrantzitsua da ilean dauden kalparrak aurkitzea, 

horien arabera erabakiko baita orrazteko edo mozteko noranzkoa. Ilearen 

ezartze-noranzkoan orrazten badugu, emaitza ona izango dugu eta denbora 

luzeagoan mantenduko da orrazkera. Ilearen ezartze-noranzkoa zein den 

zehazteko, orraztean ilea zein noranzkotan altxatzen edo zapaltzen den 

gehiago ikusi behar dugu. Altxatu egiten bada, kontrara orrazten ari garela esan 

nahi du; zapaldu egiten bada, noranzko berean orrazten ari garela. Beti komeni 

da noranzko berean orraztea, orrazkerak gehiago iraun dezan. Garondoan 

dauden kalparrak errazago aurkitzen dira, ileak gorantz doazelako. Hori hobeto 

ikusten da gizonezkoengan emakumezkoengan baino, ilearen luzera dela eta. 

 

 

Era berean, aurrealdean dauden kalparrek aginduko digute orraztean edo 

moztean kopeta-ileari zein aldetarako noranzkoa eman. Profesionalari dagokio 

kalparrak menderatzea, egin beharreko mozketaren edo orrazkeraren arabera 

lausotuz edo nabarmenduz. Horretarako, kalparren noranzkoa menderatzen 

laguntzeko teknikak eta kosmetikoak ditugu. 
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4. ILE MOTAK 

Lanen azken emaitza, neurri handi batean, hautatutako orrazkera eta teknika 

ilearen ezaugarri zehatzetara egokitzearen araberakoa da; izan ere, kasu 

bakoitzean erantzuna desberdina izango da. Ile mota asko daude, eta 

nolakotasun, egitura, forma, emultsio, trinkotasun, egoera eta abarren arabera 

sailka ditzakegu, baina estilo eta orrazkera egokiena proposatzean 

profesionalak kontuan hartu beharreko ezaugarri garrantzitsuenak honako 

irizpide hauen araberakoak izango dira: 

4.1 IRIZPIDE ANTROPOLOGIKOAREN ARABERA 

Lisotrikoa. Bi mota daude: bata tentea eta lodia, eskimal, mongoliar, indio 

amerikar eta abarrena bezalakoa; bestea liso mehea, europarrek izan ohi 

dutena. 

 

Zinotrikoa. Ezaugarria ile uhindua, kizkurra eta leuna da, europarrek izan ohi 

dutena. 
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Ulotrikoa: ile artilekara eta kizkurtua da, arraza beltzari dagokiona. 

 

4.2 EHUNDURAREN ETA FORMAREN ARABERA 

Ehundura objektu baten gainazalaren itxura da. Lisoa, leuna, latza, berdindua 

edo irregularra izan daiteke eta ukimenaz eta ikusmenaz hauteman daiteke. 

Ileari dagokion ehundura gainetik ikusita duen itxura da, eta haren eraketaren 

eta forma naturalaren araberakoa da. Guztiz lisoa edota oso kizkurra den ilea 

izan daiteke, tarteko egoera guztietatik igarota. Azterketa sinplifikatzeko, ilearen 

forma guztiak lau multzo handitan sailka ditzakegu. 

Lisoa: ile leun eta lisoak itxura distiratsua eta leuna du ukituz gero; ilearen 

kutikula osatzen duten ezkatak modu lauan zabaltzen direlako eta argia islatzen 

dutelako gertatzen da hala. Ile bakoitza zuzena da eta, luzea denean eta bustita 

dagoenean, uhindura txiki bat ager daiteke, zeina lehortzean desagertzen baita. 

 

Uhindua: ile uhinduak S itxura dauka luzea denean eta lodia izan ohi da. 

Bustita dagoenean orraztuz gero lisoa ikusiko dugu, baina lehortzen denean 

uhindura leuna agertzen da berriro. 
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Kizkurra: ile kizkurrak normalean gorputz asko du eta S estuaren itxura dauka. 

Ile kizkur batzuk, oso luzeak direnean, sorgunean lisatu egiten dira, pisuagatik.  

 

Oso kizkurra: ile mota hau kizkur estuak osatuz hazten da. Ile bakoitzak, 

bakarrik hartuta ere, kiribil itxura dauka. Oso ile fina izan ohi da, itxura latzekoa. 

Kutikula porotsua eta ahula dauka. 

 

4.3 EMULTSIOAREN ARABERA  

Sailkapen hau sebo-guruinen jariaketaren araberakoa da; guruin horiek folikulu 

bakoitzaren oinarrian daude eta koipez eta urez osatutako substantzia bat 

jariatzen dute, kosmetiko natural gisa diharduena eta ileari elastikotasuna eta 

babesa ematen diona.  
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Ile normala: ile normala berezkoa izan daiteke, baina mantentze- eta 

edergintza-tratamendu egokiaren emaitza ere bai. Itxura distiratsua, leuna eta 

malgua du. Hainbat motatakoa izan daiteke: fina, lodia, kizkurra edo lisoa; 

horiek dira estilo-hautaketan eragin handiena izan dezaketen ezaugarriak. 

Orekari eusteko, xanpu eta egokitzaile leunak erabiltzea komeni da. 

Ile lehorra: sebo-guruinen jariaketa urria denean, ileak itxura lehorra, goibela 

eta ahula izaten du. Ukituz gero latza izan daiteke eta askotan hauskorra izaten 

da, elastikotasuna galtzen duelako. Badaude ileari eraso egiten dioten kanpoko 

eragileak ere, haren babes naturala kendu eta lehortzen, deshidratatzen eta 

hauskor bihurtzen dutenak; adibidez, gehiegitan garbitzea, lehorgailua gehiegi 

erabiltzea, eguzkitan luzaroan egotea, hainbat teknika profesional erabiltzea 

(hala nola orrazkera iraunkorrak eta tinduak), etab.  

Kosmetiko egokitzaileak eta hidratatzaileak erregulartasunez erabiltzeak 

lagundu egin diezaioke larruazalari gaineko emultsioa berreskuratzen, eta ileari 

itxura osasuntsua eta malgua berreskuratzen. Ile motaren eta haren 

beharrizanen arabera hautatuko dira. Pisua ematen duten estiloak eta 

mozketak gomendatzen dira, ez dira komeni estilo listuak. 

Ile koipetsua: ile koipetsua sebo-guruinen gehiegizko jariaketak eragiten du. 

Alterazio horren arrazoiak honako hauek dira: pubertaroan edo menopausian 

hormonek eragindako aldaketak, estresa, oso xanpu lehortzaileez garbitzea, 

sebo-guruinak gehiegi estimulatuz maizegi eskuilatzea, etab. Ile koipetsuarekin 

batera larruazal koipetsua ere agertzen da, zeinaren itxura hitsa eta eroria 

izaten baita, bolumenik gabekoa. 

 

Xanpu leunaz askotan garbitzea gomendagarria da; uraren tenperatura 

epela dela, leunki igurtzi behar da, eta ur hotzarekin urberritu. Normalean, 
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trinkotuta ageri da eta bolumen gutxirekin, eta kasu horretan estiloek arintasuna 

eman behar diote, adibidez geruzatan mailakatuz, ile-puntak listuz moztuta... Ile 

mota lehor eta koipetsuarekin zerikusia duten alterazioak kosmetiko egokiekin 

tratatu behar dira, eta sebo-guruinen ahalik eta orekarik handiena mantentzeko 

ohitura osasuntsuenei buruzko aholkuak eman behar zaizkio bezeroari. 

Muturreko kasuak agertzen direnean, adibidez sebo-dermatitisa edo ezkatatze 

ugaria eta iraunkorra, medikuarenera jotzea gomendatu behar da, tratamendua 

egiteko. 

4.4 LODIERAREN ARABERA 

Diametroaren arabera, ilea hirutan sailkatzen da: mehea, normala eta lodia. 

Hori, ordea, oinarrizko sailkapena da, bereizketa horien baitan ere tarteko 

balioak aurkituko baititugu.  

Ile mehea: diametro txikia du, kutikula mehea eta itxura distiratsua eta zeta-

antzekoa. Pisu txikia du eta, normalean, ez du bolumenik (ile kizkurtuetan izan 

ezik). Moztean, labana bidezko teknikak eta listuak saihestu behar dira, oso 

eremu zehatzetan izan ezik. Ile ahula da eta, beraz, zaindu egin behar da 

kutikulari kalterik ez egiteko. Koloreztatzeak edo uhintzeak bezalako lan 

teknikoek gorputz eta bolumen handiagoa eman diezaiokete, baina oso ondo 

egokitu behar dira erabiltzen diren kosmetikoak eta teknikak, eta oso kontuz eta 

ongi kontrolatuta ezarri behar dira prozesu guztian. 

 

Ile normala: normaltzat jo dezakegun diametroan dago, ile finaren eta lodiaren 

artean. Ez da ile fina bezain zeta-itxurakoa, baina bolumen handiagoa du eta 

hainbat estilo erabiltzeko aukera ematen du. Ile mota honek oso ongi hartzen 
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du edozein lan tekniko; beraz, orrazkera-estiloan izan litzakeen mugak beste 

faktore batzuek eragindakoak izango dira, normalean.  

 

Ile lodia: diametro eta gorputz handieneko ilea da eta, normalean, bolumen 

handiena ere izaten du. Ez du aurrekoen distira eta leuntasunik izaten, baina 

tratamendu egokien bitartez itxura leun eta malgua lor dezake. Ile hau 

sendoena da eta kutikula gogorra eta pisu handikoa du. Oso ongi onartzen ditu 

mozte beheratu, listu eta bakanduak, hau da, pisua arintzen duten teknikak 

 

 

Ilearen elektrizitate estatikoa 

Objektu guztiak atomoz osatuta daude, eta atomoak, gainera, partikula 

txikiagoz: neutroiz, protoiz eta elektroiz. Bereizgarri bat dute horiek: beren karga 

elektrikoa. Elektrizitate estatikoa gertatzen da objektuak igurztean partikula 

horien karga elektrikoak atomo batzuetatik beste batzuetara aldatzen direnean 

eta haien arteko neutraltasuna galtzen denean.  
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Guri dagokigunez, modu egokian tratatu ez den ile finean zenbait tresna 

erabiltzen denean agertzen da batez ere: plastikozko eskuilak, adibidez. Hori 

saihesteko komeni da zurda naturalak dituzten zurezko eskuilak erabiltzea eta 

produktu emolienteez tratatzea ilea,  karga estatikoa murriztu eta ilea 

erabilgarriagoa egingo baitute. Ile elektrizatua menderatzeko baliagarria da, 

lana amaitu ondoren, eskuila bat lakaz busti eta iletik igarotzea, horrek ile-

zuntza lisatuko baitu. Ilea aluminiozko paletaz igurtziz ere ezabatzen da 

elektrizitatea. 

4.5 TRINKOTASUNAREN ARABERA  

Trinkotasuna buru-larruazaleko zentimetro karratu bakoitzean dagoen ile 

kantitatea da; zentimetro karratuko 300-400 ile daudela kalkulatzen da. 

Alabaina, itxura joria edo urria izateak zerikusi handiagoa du ilearen 

diametroarekin kopuruarekin baino. Bi parametro horiek, kopurua eta lodiera 

kontuan hartuta, ilearen trinkotasuna honela sailkatuko da:  

Urria: kopurua zentimetro karratuko 300 ile ingurukoa denean eta ilea fina 

denean gertatzen da. Ilea oso ugaria ez bada, behar den zonetan bolumen 

handiagoa ematen duten teknikak eta estiloak erabili beharko dira. 

Horrelakoetan kolorea ere kontuan hartu beharreko faktorea da. Zona 

batzuetan, koloreztatze partzialek bolumena sortzen laguntzen dute; oso tonu 

uniformeak eta ilunak, berriz, ez dira gomendagarriak. 

 

Ertaina: zentimetro karratuko 300-400 ile daudenean eta ileak lodiera normala 

duenean.  

Ugaria: zentimetro karratuko 300-400 ile daudenean eta ilea lodia edo oso lodia 

denean. Ilea ugaria denean, estilo gehienekin lortzen diren emaitzak hobeak 
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izaten dira; ile-kopurua gehiegizkoa bada hainbat teknika erabil daiteke, 

bakantzea adibidez, zona batzuetan trinkotasuna jaisteko.  

Halaber, kontuan hartu behar dugu batzuetan ileak buru-larruazalean duen 

banaketa irregularra dela; alegia, zona batzuetan beste batzuetan baino 

urriagoa dela. Kasu horretan garrantzitsua da banaketari erreparatzea, 

beharraren araberako orrazkera-teknika erabiltzeko. 

 

Badira ilearen trinkotasuna alda dezaketen faktoreak, hala nola estresak; 

elikaduran aminoazido, gatz mineral edo bitaminen gabeziak izateak; 

ebakuntzek; erditzeak; menopausiak; kimioterapiak eta antzeko tratamenduek; 

zenbait antikoagulatzaile, antidepresibo edo antisorgailu hartzeak; ile-tiraketa 

jarraituak; zahartze-prozesuak, eta herentziari zor zaizkion kausek. 

5. ILEAREN BALDINTZAK ETA EGOERA  

Zaila da ilea bizitza guztian edukitzea egoera ezin hobean, eta pubertarotik 

aurrera ia ez dago ile normalik. Ilea, gure organismoa bezalaxe, zahartu egiten 

da eta pixkanaka galdu egiten ditu oreka eta edertasuna ematen dioten 

baldintza naturalak. Era berean, etengabeko erasoak jasotzen ditu: eguzkia, 

kutsadura, kloroa, beroa, garbigarri eta egitura aldatzen dioten teknika 

profesionalak (koloreztatzea, koloregabetzea edo forma-aldaketa iraunkorrak). 

Ile mota bakoitzak eraso horien aurrean bere erresistentzia badu ere, denek 

behar dituzte, neurri batean edo bestean, oreka mantentzeko eta itxura 

osasuntsu, leun eta malgua ematen dieten substantziak hartzeko tratamenduak 

eta zaintzak. Bezeroari zaintza horiei buruzko aholkuak ematea eta kasu 

bakoitzean kosmetiko egokienak hautatzea izango da ile-apaintzailearen funtzio 

nagusietako bat.  
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Ilea, egoeraren arabera, honela sailka dezakegu: 

Ile osasuntsua: ile osasuntsua ile zaindua da, itxura leun eta malgukoa, 

kutikularen ezkatak erabat itxita dituena; horregatik, distiratsua eta argitsua da. 

 

Ile kaltetua: kausak edozein direla ere oso kaltetuta dagoen ilearen itxura hitsa, 

ukitu latzekoa eta hauskorra da. Haren elastikotasun eta erresistentzia eskasa 

dela eta, oso kaltebera eta ahula da teknika profesional batzuekiko, adibidez 

koloreztatze, koloregabetze edo forma-aldaketa iraunkorrekiko. Kasu horietan, 

teknikok erabili aurretik profesionalak emaitza zein izan litekeen baloratu 

beharko du. 

 

5.1 ILEAREN AZTERKETA, ESTILOARI ETA ORRAZKERARI DAGOKIENEZ  

Ilearen tipologia eta ezaugarriak gorabehera, edozein teknika profesionalen 

emaitza haren baldintzen eta egoeraren araberakoa izango da. Ezin da emaitza 

onik lortu ilea oso kaltetuta badago. Bestalde, elastikotasuna, hau da, ileak 

luzatzeko eta gero bere aurreko egoerara itzultzeko duen propietatea, txikiagoa 

da hidrataziorik eza dela-eta: ilea errazago hautsiko da tiraketak egitean edo 
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beroa aplikatzean, eta hori oso kontuan hartu beharko da. Ile kaltetua 

porotsuagoa da halaber: gaizki babestuta dago eta kutikulatik substantzia 

gehiago sartzen dira; oro har, irregularra izaten da. Hori kontuan hartu beharko 

da produktu koloratzaileak eta kutikulatik sartzen diren bestelako substantziak 

erabiltzeko garaian. Kasu horietan, profesionalaren lana lehenik ilea tratatzea 

izango da beti, elastikotasuna eta edertasuna ematen dioten baldintza normalak 

berreskura ditzan. Ile kaltetuei kolorea tonu ilunago batera zertxobait aldatzeak 

itxura osasuntsuagoa emango die. Oso tonu argiek ageriago uzten dute kaltea, 

eta lastokara bihurtzeko joera dute. 

6. ALDAKETAK IRUDIAN. ZUZENKETA OPTIKOAK 
ADATSAREN BIDEZ 

Bezeroaren alderdi fisikoa zehazten duten ezaugarri fisiologikoak ondo 

aztertuta, aholkulari profesionalak jakin egin behar du nola nabarmendu 

aurpegiari edertasuna ematen dioten ezaugarriak eta nola zuzendu harmonia 

eta oreka kentzen dizkiotenak.  

6.1 OBALOA 

Bezeroa ispiluaren aurrean jarri eta haren ilea aurpegitik kenduta begiratuko 

diogu. Lehenik obaloa aztertuko dugu, eta bere ezaugarrietara zer orrazkera 

egokitu daitekeen ikusiko. 

6.1.1 Obalo motak eta zuzenketak 

Obalo moten gaineko gaur egungo teoriak aurpegiaren geometrian oinarritzen 

dira. Horretarako, bi ardatz imajinatu behar dira aurpegian, bata horizontala eta 

bestea bertikala, baita bien arteko erlazioa ere. Hauxe litzateke obaloen 

sailkapen bat: 

 Obalatuak 

Erlazio egokian, ardatz bertikalak du lehentasuna, ez horizontalak. 

Harmoniatsuena dela esaten da, sormen askatasun handiena uzten diguna, 

zuzenketarik behar ez duelako. 
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 Obalo zabalak 

Bi ardatzen luzera ez da oso desberdina. Sailkapen horretan sartzen dira 

biribilduak eta karratuak. 

 Biribilduak 

Aurpegi dilatatua da, inguruko lerroak biribilduak dituena. Goialdean bolumena 

duten orrazkerak dira gomendagarriak, aurpegia luzatzeko sentsazioa ematen 

baitute. Ilea aurpegi aldera eramatea ere ona da, alboetako bolumena 

disimulatzen lagunduko digulako. 

 Goialdean, bolumena. 

 Ilea bertikalean orientatua. 

 Alboak aurpegirantz bideratuak. 

 Egitura lisoa. 

Aurpegi biribilduak  

 Laukiak 

Hau ere aurpegi zabala da; inguruko lerroak, ordea, geometrikoak eta 

hezurtsuak dira. 

Zuzenketak 

Goialdean bolumena eman, eta ile sortak aurpegirantz bideratu, inguruko lerro 

gogorrak disimulatzeko. 
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 Goialdean, bolumena. 

 Alboetako ilea aurpegirantz bideratua. 

 Aurpegiko lerroak hain gogorrak ez badira, ile lisoa onartuko da; oso 

markatuta badaude, berriz, hobea izango da apur bat kizkurtutako 

egitura. 

 

 Obalo estuak 

Luzexkak: altuera zabalera baino handiagoa denean. 

Zuzenketak 

 Bolumenak hegaletan. 

 Ilea horizontalean bideratzea. 

 Beti oso lerro leunak, egitura kizkurtuak. 

 Kopeta-ileak. 

 Aurpegirantz bideratutako xerloak, kokotsaren zati bat estaliz. 

 

 Obalo mistoak edo konbinatuak 

Zati zabalak eta estuak konbinatzen dituzte. Sailkapen honetan sartzen dira 

triangeluarra eta triangeluar alderantzikatua. 

 Triangeluarra: kokots aldeko zabalguneak goialdeko zabalera 

konpentsatzen du. 
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Zuzenketak 

Masailezurraren pisu handia konpentsatzeko, goialdean bolumena duten 

orrazkerak egin behar dira. 

 Goialdean eta loki aldean, bolumena. 

 Aurrealdeko xerloren bat beherantz bideratua. 

 Hegaletako ilea aurpegirantz, masailezurraren zati bat estaliz. 

Aurpegi triangeluarra. 

  

 Triangelu alderantzikatua: justu kontrakoa da, goialdea zabalagoa 

da eta kokots alderantz estutzen da. 

Zuzenketak 

Bolumenek behealdean izan behar dute lehentasuna, masailezurraren bi 

aldeetan; goialdean, ile-xerloren bat edo kopeta-ilea. 

 Loki aldean eta tenporaletan, ilea aurpegirantz bideratua. 

 Aurrealdean, ile-xerloren bat beherantz. 

 Egitura kizkurtua, batez ere behealdean. 
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6.2. BEKOKI MOTAK ETA ZUZENKETAK  

Bekokia zuzentzeko, orrazkerak egitea da errazena; bekokia aurpegiaren zati 

handia da eta proportzio egokian egon behar du. 

 Bekokiaren forma aztertzean kontuan izan beharrekoa 

Orrazkera oso erabilgarria da zuzenketak egiteko. Kopeta-ileak bekoki altuegia 

edo baxuegia disimula dezake. 

Zuzenketak 

Bekoki altuegia: ilea sortzen den gunetik bekainetarainoko distantzia 

handiegia da. Helburua oreka sentsazioa sortzea da. Zuzentzeko aukerak: 

 Ardatz baxuko kopeta-ilea; hau da, ilea sortzen den gunetik gertu. 

 Bekainen gainean amaituko da eta lodia izango da. 

Bekoki baxuegia: ilea sortzen den gunetik bekainetarainoko distantzia txikiegia 

da. Hori zuzentzeko ilea gorago sortzen den sentsazioa eman behar da. 

Beraz, hau egin behar da: 

 Ardatza altuko kopeta-ilea, ilea sortzen den gunetik oso bereizia. 

 Leuna eta luzea izan behar du. 

6.3. PROFIL MOTAK ETA ZUZENKETAK 

Aurpegia ez da aurrealdetik soilik aztertu behar. Profilean ere, orrazkeren 

bolumenek eta formek bat etorri behar dute, konpentsatu eta aurpegiaren 

erliebea orekatu. Profil moten eskema egingo dugu jarraian. 

 

 Zuzena: sudurra eta ahoa ez dira irteten irudizko lerrotik. 

Zuzenketak 

Profilean xerloak jartzea, aurpegirantz bideratuak. Egitura kizkurtua izan 

behar dute, mugimendua emateko eta zuzentasuna mozteko. 
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 Hezurtsua: bekokia eta ahoa atzeratuago daude. Sudurra eta 

kokotsa, berriz, puntazorrotzagoak dira eta angeluak eratzen dituzte. 

Zuzenketak 

Leuntasuna ematen duten orrazkerak. Inguruan xerlo solteak utziz, lerro 

hezurtsuak disimulatzen dira.   

Oro har, leun kizkurtutako egiturek lerro gogorregiak disimulatzen dituzte. 

 Puntan eta iheskor: bekokia eta kokotsa ez daudenean 

konpentsatuta, efektu hau sortzen da. 

 

Zuzenketak  

Adats ertainei esker, bolumena sortzen da aurrealdean, hegaletan 

mugimendua aurrerantz bideratuta. Kopeta-ileek ponpatuak eta 

mugimendudunak izan behar dute. Begien altuerako eremuak ilerik gabe egon 

behar du. 

6.4 GAREZURRA  

Garrantzitsua da bolumenak ezartzeko garaian. Formaren arabera, hiru 

motatan sailkatuko ditugu. 

 Normala: zirkunferentzia osoan proportzio uniformeak dituenean. Ez 

du zuzenketa berezirik behar. 

 Zapala: burugaina zapaldua duenean. 

Zuzenketak 

o Atzealdeko bolumena. 

o Atzealderantz bideratutako orrazkerak. 

o Garondoa ilerik gabe. 
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 Irtena: atzeko zatia gehiegi irteten denean. 

Zuzenketak 

o Atzean bolumenik gabe 

o Aurrerantz orraztuta 

o Garondoa ilerik gabe 

6.5 LEPOA  

Lepoa orrazkeraren bidez aztertzeko eta zuzentzeko, jarraibide orokor hauek 

izan behar dira kontuan: 

 Normala: orekatuena da. Beste eragozpenik ez badago, edozein 

orrazkera egin  dezakegu. 

 Luzea: lepo luzea polita da, baina luzeegia bada bolumen altuak 

saihestu behar ditugu, lepoa guztiz garbi uzten dutelako. Ile luzeak eta 

motots baxuak dira egokienak. 

 Motza: normala baino baxuagoa. Kontrakoa egin behar da; orrazkerek 

bolumen handiagoa izan behar dute goialdean, eta ilea garbi utzi. 

 Zabala: alboak normala baino zabalagoak dira. Lepo zati bat estaltzen 

duten orrazkerak komeni dira, alboetan bolumen handirik gabekoak. 

 Estua: alboak normalean baino estuago daude. Alboetan oso bolumen 

handia hartzen duten orrazkerak saihestu behar dira, lepoa garbi uzten 

dutenak. Ez oso bolumen handia, eta baxua. 

6.6. SILUETA AZTERTZEA 

Orrazkera ez dago aurpegiarekin edo lepoarekin soilik lotuta. Bolumenak eta 

orrazkera-formak guztiarekin egon behar dute harmonian; beraz, silueta mota 

ere aintzat hartu beharko dugu. Aurreko gaian aztertu arren, honako azalpen 

hauek aintzat hartzea gomendagarria da: 

 Baxua eta argala: orrazkera egokiak bolumen ertaina izango du. 

Gehiegizko bolumena ez datorrenean bat pertsonaren proportzioekin, orrazkera 

soilak egingo dira. Bolumen txikiegiekin, berriz, pertsonaren dimentsio txikiak 

nabarmendu beharko dira. Ikusgarritasuna, bai; gehiegikeria, ez. 

 Altua eta argala: aurrekoak baino orrazkera gehiago onartzen ditu.  

Bolumen ertainak erabiliko ditugu, globalak eta simetrikoak, inoiz ez bertikalak. 
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Orrazkerak orientazio horizontala izango du. 

Orrazkera ikusgarriagoak ere egin daitezke, baina egokienak lerro kurbatuak 

dira, okertsuak, leunak eta soilak, zabaldu egiten dutenak. 

 Baxua eta lodia: orientazio bertikala beharko du, eta ilea gorantz 

orraztu beharko zaio. 

Bolumenak goialdean jarriko zaizkio, inoiz ez globalak eta nabarmenak. 

Orrazkeretan bolumen partzialak egokiak izango dira pertsonaren bolumen-

masa hausteko, baita akaberetan eta orrazkera bilduetan ere. 

 Altua eta lodia: oro har, leuntasuna behar du. Orientazio bertikala, 

goranzko ukitu txikiekin eta bolumen apur batekin. Nabarmenkeriarik 

batere ez. Masa handia apurtu behar dugu; beraz, globalak ez diren 

orrazkerak eta orrazkera bilduak egingo ditugu. 

7. IRUDI BERRIRAKO HARMONIA IDENTIFIKATZEA: 
KOLORE-TESTA 

Koloreek eragin handia dute aurpegiaren itxuran, mezu asko transmititzen 

baitituzte. Ilearentzat tonu egokia aukeratzeak areagotu egingo du aurpegiaren 

xarma, argitasuna emango baitio eta ezaugarriak zehazten eta nabarmentzen 

lagunduko.  

Bezero bakoitzarentzat egokienak diren tonu edo distirak batez ere 

larruazalaren, begien eta ilearen distiren koloreen araberakoak dira. Ondoen 

datozkion koloreak proposatu edo aholkatzeko, kolore-proba egin behar da, lau 

kolore-gametako batean kokatzeko. 

Kolore bero eta hotzen artean erabaki ondoren, kontuan hartu behar dira 

larruazalaren, begien eta ilearen kolore naturala (koloreztatu gabea), elementu 

horien kontrastearen arabera ezarriko baita harmonia argikoak edo ilunekoak 

diren. Oro har, kontraste txikia dagoenean (larruazal argiak adats argiarekin) 

harmonia argikoak dira; kontrastea handia baldin bada (larruazal argia ile 

ilunarekin), harmonia ilunekoak. 

 Beroa eta argia, edo udaberria 

Urtaro horretako kolore distiratsuak dira pertsonaren irudia janzten dutenak.  

Sentsualitatea, umorea eta poza dira nortasunaren ezaugarri behinenak. 
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 Azala: argia, mertxika, bolia oreztekin, urreztatua, masailetan 

koloreztatze arrosa daukala. Azal hauskorra, eguzkirik jasaten ez duena.  

 Begiak: begirada argia, kolore ia zehatzezinekoa. Irisa urdin argia, berde 

leuna, gris berdekara, marroi argia edo turkesa izan ohi da. 

 Ilearen kolore naturala: tonu horixka apalak, urrearen eta ile gorriaren 

artekoak. 

 Ilerako kolore egokienak: ile horail ilunaren eta horail argi urre 

distiradunaren artekoak; kobre-kolore urretsuak eta kobre-kolore leunak.    

 Orrazkera: efektu natural eta solteak. Saihestu orrazkera sofistikatuak 

edo zuzenegi nahiz leunegiak. 

 

 Epela eta iluna, edo udazkena 

Nortasun liluragarrikoa, dotoreziaz eta duintasunez beteriko estiloa du, 

zenbaitetan sofistikatua ere izan daitekeena. Dotorezia handiz aukeratzen ditu 

jantziak.  

 Azal argitsua eta urretsua, anbar argitik abrikot ilunera. Azal hauskorrak, 

belzteko zailak, orezta askokoak. 

 Begiak: begirada bizia, piztu egiten dena. Puntu urretsu txikiak ditu, irisa 

hurraren kolorekoa, berdea, turkesa edo beltzaran urretsua. 

 Ilearen berezko kolorea: gaztainatik horail ilunera; distira gorrizta, kaoba 

edo kobre-kolorekoak ditu.  

 Ondo datozkion koloreak: gaztaina, eta distira gorrizta eta kobre-

kolorekoak dituen horail ertaina. 

 Orrazkera: bolumen handiko adatsak edo adats ertainak, kizkur edo 

uhindunak. Saihestu bolumenik ematen ez duten orrazkera lisoak. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        156 
 

 

 Hotza eta argia, edo uda 

Nortasun sotilekoa, ez du bilatzen ospetsu-plantak egiterik. 

 Azala: argia eta arrosa, edo beix argia. Azal hauskorra, batzuetan orban 

gorriztak agertzeko joera izango duena. Eguzkiaren eraginpean, ileak 

argitu egingo dira eta oreztak ager litezke.  

 Begiak: begirada argikoa, irisa urdina, berdea, gris-urdina edo marroia 

izan ohi da. 

 Ile kolore naturala: horail ilunetik  horail argira. 

 Ondo datozkion koloreak: gaztaina argitik horail oso argira, distira 

naturalekin, errauts bigun eta beixekin. 

 Orrazkerak: praktiko eta naturalak. Ile laburrerako, orrazkera arin eta 

malguak aukeratuko dira; ile luzerako, izurtuak, kizkurrak edo 

erdibilduak. Saihestu lerro sofistikatuko orrazkerak.  

 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        157 
 

 Hotza eta iluna, edo negua 

Ondo sentitzen da bere koloreekin. Morfologiaren eszentrikotasuna 

ustiatzen du eta erraz moldatzen da edozein gehiegikeriatara. Aurpegi 

egituratua du, eta ondo markatutako ezaugarriak. 

 Azala: beix, mate batzuetan oso zuria, asiarra edo afrikarra. Belzte 

iraunkor eta sakona, azal mate eta beixetan. 

 Begiak: begirada sakona. Irisa iluna izan ohi da: beltza, berdea edo urdin 

distiratsua eta, sarritan, zirkulu ilun batek inguratua. 

 Ile kolore naturala: beltzetik marroi ilunera. 

 Ondo datozkion koloreak: beltzetik marroi argira, distira urdinkarak, 

gorriztak, kaoba ilunak, biolinak edo moreak dituztenak. 

 Orrazkerak: egituratuak, lisoak, bilduak, txirikordak eta abangoardiak, 

mozketa asimetriko edo geruzatuak. Saihestu orrazkera soilegiak. 

 

8. ILE-APAINKETAKO OSAGARRIAK ESTILOA SORTZEAN 

Orrazkeraren osagarri egokia aukeratzeko, izan burukoa, pamela, tiara nahiz 

koroa, edo izan apaingarridun urkilak bezain gauza xinplea, honako hauek 

hartu beharko dira kontuan: 

 Orrazkera-estiloarekin bat etortzea, eta kontuan izatea ekitaldiaren 

ordua, ilearen kolorea, aukeraturiko osagarriak eta janzkera. Tonuarekin 

harmonia sortu behar du, dela monokromoa (kolore bakarra edo lerro 

bereko zenbait kolore agertzea), degradatua (kolore bakarra, zenbait 

tonutan degradatuko dena), osagarria (kolore bat baino gehiago, kolore-

kontrastea eragiteko) edo dinamikoa (gutxienez hiru kolore agertzea). 
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 Lehentasuna orrazkerari eman nahi bazaio, osagarri sinple eta tamaina 

txikikoak aholkatu. Alderantziz, osagarria nabarmendu nahi bada, 

handiagoak, landuagoak eta pisuagoak aukeratu. 

 Silueta. Gomendagarria da osagarriaren altuera eta bolumena bat 

etortzea bezeroaren gorputzaren eitearekin: 

o Baxu eta meheentzat, bolumen handirik gabeko burukoak, baina 

bertikalki luzatuak, zentimetro batzuk altuagoa eman dezaten. 

o Baxu eta lodiekin, lerro bertikaleko goiko bolumena erabil daiteke. 

o Handi eta meheentzat, buruko edo diadema txikiak aukeratuko 

dira,  altuera handiagoa emango ez dutenak. 

o Altu eta lodiei, dimentsio handikoak direnez, altuera gutxiko eta 

kopa zabaleko pamelek emango diete harmonia onena.  

 

 Obaloa. Bezeroaren aurpegiaren ingeradari ondoen egokitzen zaion 

osagarria hautatzean kontuan izan beharrekoak: 

o Aurpegi obalatuari edozein buruko mota egokitzen zaio, baina beste 

faktore batzuk ere kontuan hartu beharko dira.  

o Aurpegi zabala: burukoak eta diademak diagonalean (kopetaren alde 

bat baino ez estaltzeko moduan), eta diadema, tiara edo koroi 

zabalak erdialdean ipinita, aurpegi zabalek bertikaltasuna irabazten 

dute.  

o Aurpegi estuak: kopeta guztiz edo zati batean estaltzen duten 

burukoak, pamelak edo diademak gomendatuko dira, aurpegia 
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txikiagotu egingo baitute. Kontuz ibili behar da alboko bolumenekin, 

ez baita gomendagarria oso irtenak izatea.  

o Aurpegi konbinatuak: aztertu egin beharko da bolumena aurpegiaren 

goiko aldean edo beheko aldean zentratzen den. Bolumena 

masailezurrean badago, buruko eta pamela handiak gomendatzen 

dira; kopetan badago, berriz, oso handia ez den buruko, diadema edo 

pamela batekin estaltzea komeni da, masailezur txikiarekin 

harmonizatu beharko baitu.  

 Orrazkeraren edo ile-bilketaren teknika, forma eta bolumena erabat 

egokitu behar zaizkio osagarriari. Horretarako, orrazkeraren edo ile-

bilketaren estiloa gomendatu aurretik, osagarria non eta nola jarriko den 

jakin beharko da.  

 

9. GIZONENZKOEN ESTILOA ZEHAZTEA 

Aurpegi mota nagusiak ezagututa, irudi-aholkulariek jakin egin behar dute zein 

diren ile-apaintzaileek egin beharreko zuzenketak: ilea moztea eta orraztea, 

bizarra eta bibotea moztea eta atontzea... Horien bitartez, gizonezkoengan 

orekaturik ez dauden ezaugarriak zuzendu eta norbanakoaren estilo 

pertsonalarekin bat datozenak nabarmenduko dira.  

 Aurpegi obalatua 

Aurpegi perfektua deritzo, proportzioen harmoniagatik. Edozein orrazkera eta 

mozketa onartzen du: nabarmendu nahi den aurpegiko partea edo lortu nahi 

den estiloa, besterik ez da erabaki behar.  
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Ile-zango oso luzeak, bibote zorrotza eta kokospeko luzeak saihestu 

behar dira. 

 

 Aurpegi zabalak 

Biribilak: aurpegiera honi ondo datozkion ile-mozketak aurrealdean karratuak 

eta alboetan lerro zuzenetan arrasean moztutakoak dira.  

Masailen eta kokotsaren biribiltasuna disimulatzeko, onenak bolumenik 

gabeko ile-zango zabalak (belarri azpirainokoak) eta kokospeko luze, bolumen 

bertikalekoak eta forma zuzenekoak dira.  

 

Karratua: honelako aurpegietan emaitzarik onena lortzeko hauxe da egokiena: 

alboetan, arrasean edo orrazi eta guraizeekin egindako mozketak, eta 

aurrealdean luzeagoak, bolumena lortzeko.  

Honelako ezaugarriei ondo datozkie ile-zango estuak, bolumenik gabeak eta 

belarriaren azpiraino doazenak; beheranzko biboteak (piramidalak, esaterako) 

eta forma biribilduko kokospeko edo giltzarrapo-bizar luze eta bolumen 

bertikalekoak aurpegiari angeluak leundu eta luzera ematen baitiote.  
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 Aurpegi estuak 

Luzea eta estua: aukerarik onenak ile laburra eta luzera ertainekoa dira, adats 

erdiak eta geruzatan moztutako ertainak. Ilea bilduz gero, belarri ostean 

eraman eta aurrean eta alboetan bolumenik gabe orraztu.  

Bizar beteak eta bibote zuzenek bolumena ematen diote aurpegiari, eta 

laburtu egiten dute. Horregatik, bereziki gomendatzen dira aurpegi hauetarako. 

 

Laukizuzena: aurpegi hauetan emaitzarik onena lortzen da ilea aurrerantz 

orraztuta, edo adats erdiak belarri atzean bildu eta kopeta zati bat estalita.  

Lerro biribileko bizar osoak eta bibote zuzenek aurpegiari bolumena 

ematen diote eta laburtu egiten dute. 

 Aurpegi konbinatuak 

Hexagonalak: masailezur markatuen ondorioz idealtzat jotzen da, obalo 

aurpegiarekin batera. Masailak areagotzeko, ilea belarrien atzean biltzea da 

onena, ile-zangorik gabe (edo belarritik gorakoekin), eta goranzko biboteekin. 

Masailak disimulatu nahi badira, aurpegi gainera orraztutako adats zuzen edo 

geruzatan moztuak gomendatzen dira, belarritik azpirako ile-zangoekin eta 

bizar itxiarekin batera. 
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Hirukia: kopeta ez estaltzeko eta alboak zabaltzeko, mozketa degradatuak  eta 

atzera orraztuak egitea gomendatzen da.  

Ile-zango sendoak eta belarri azpirainokoak, beheranzko biboteak 

(piramidalak, esaterako) eta bizar oso markatuak (egun batzuez egin gabekoen 

antzera) gomendatuko dira, kokotsa bolumenik eman gabe estali ahal izateko. 

Alderantzizko hirukia: kopeten alde bietara erortzen diren ile geruzatan 

moztuak gomendatzen dira, aurreko aldeari bolumena kenduko baitiote. 

Masail-aldea zabaltzeko —eta kopeta zabalarekin proportzioan egon 

dadin—, bibote zuzen edo goranzkoak gomendatuko dira: inperial hungariarra, 

horizontala edo arkatz-bibotea. Bizarra aukeratzen bada, trinkoa izango da, 

masaileko bolumen gabezia orekatzeko; bestela, aurpegiak laburragoa emango 

luke. 
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9. GAIA 
ILE-APAINKETAKO PROZEDURA TEKNIKOAK I: 

ORRAZKERAK, ILE-BILKETAK ETA  
KOLORE-ALDAKETAK 

1. ILE-APAINKETAKO PROZEDURA TEKNIKOAK 

Ile-apainketan egiten diren prozesu gehienetan, aldi baterako itxura-aldaketa 

egiten da. Horregatik, profesionalak nahitaez menperatu beharko ditu 

bezeroaren nahietara eta/edo ilearen ezaugarrietara egokitzen diren teknikak: 

luzera, lodiera, egitura, noranzkoa edota ilearen jaiotze-guneak. Forma 

aldatzeko modu asko eta asko daude, eta horiek pertsonalizatu egin behar dira, 

ahalik eta emaitza onena lortzeko. 

1.1 ORRAZKERAK EGITEAN ERAGINA DUTEN ELEMENTUAK  

Forma aldatzean, ilearen diseinua, egitura, noranzkoa eta mugimendua 

aldatzeko aukera izango dugu; horregatik, lehenik eta behin garrantzitsua da 

termino horiek ile-apainketan duten esanahia zein den jakitea: 

 Diseinua: zerbaiten deskripzioa edo zirriborroa. Ile-apainketan, irudiaren 

errepresentazioa da, lanean islatu nahi den ideia. 

 Forma: gauzen kanpoko irudia da. Ile-apainketan, ilearen 

errepresentazioa ere bada forma: moztutakoan edo orraztutakoan egiten 

dugun antolaketa. 

 Egitura: ile-apainketan egituraz hitz egiten dugunean, ilearen itxura 

aldatzeaz ari gara. Beraz, ile kizkurraren, kiribilduaren, lisoaren, 

harroaren eta bestelakoen itxura aldatzea da.  

 Noranzkoa: ileari alde batera edo bestera ematen zaion orientazioa; 

aurpegirantz, atzerantz, aurrerantz. Bolumena euskarri hartzen denean, 

noranzkoa goranzkoa edo beheranzkoa izan daiteke. 
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1.2  ORRAZTEKO PROZEDURAK ETA TEKNIKAK  

1.2.1 Uretako moldaketa  

Aldi baterako forma aldatzeko lehen teknika hezetasunarena da. Lehenago 

ikasi duzuen moduan, ile bustia malguagoa da, xaflakorragoa, eta horrek 

erraztu egiten du forma naturala aldatzea eta lehortutakoan beste bat hartzea. 

Kasu honetan, ez dugu prozesua azkartzeko sistema termikorik erabiliko. 

Beraz, urarekin soilik egindako moldaketa da ile-zuntzari kalte gutxien egiten 

diona.  

 Uretako uhinak 

Eskuekin, urarekin eta orrazi batekin izur leunak edo ondo markatutako uhinak 

egin daitezke. Emandako orientazioaren eta noranzkoaren arabera, orrazkera 

klasikoa egin daiteke, edo, bestela, beste orrazkera bat egiteko oinarria. Beti ile 

bustiarekin egiten dira, orrazi batekin eta hatzekin, jarraian azalduko dugun 

moduan:  

1. Ile hezearekin, lehenik eta behin orraziarekin leundu, eta hatz luzea 

lehen uhina hasi nahi den lekuan jarriko dugu. 

2. Orrazia hatzaren ondoan barrurantz sartu behar da, uhinak hartuko 

duen noranzkoan bira leun bat eginez. 

3. Mugimendu bakoitzarekin, lerro kurbatu paraleloak eratzen joango 

gara. Depresioei eta puntei erliebe handiagoa eman dakieke, apur bat 

atximur eginez eta altxatuz.  

4. Azkenik, pintzak ipini behar dira, ilea lehortu aurretik finkatzeko. 
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1.2.2 Eraztunak  

Ile garbiarekin eta hezearekin egiten dira, eta noranzkoak sortzen laguntzen 

dute. Hiru eraztun mota badaude ere, guztiak ere lehen azaldutako 

elementuetan oinarritzen dira: oinarrian, ile-zurtoinean eta zirkuluan.  

 Eraztun motak  

 Lauak: buru-azalaren gainean jartzen dira, eta oso bolumen gutxiko 

kizkurrak ateratzen dira.  

1. Ile-xerloa bereizi eta orrazkeraren kontrako noranzkoan 

orraztu behar da.  

2. Hatz erakuslea buru-azalaren gainean jarri, eta xerloa 

inguruan biltzen joango gara. Azkenik, pintzarekin lotu behar 

da. Orientazioaren eta ilearen noranzkoaren arabera, 

akaberatik orrazkera bildura pasatzeko oinarria emango 

digute. 

 Bolumenarekin edo harroak: erruloenaren antzeko emaitza lortuko 

dugu, baina tentsio gutxiagorekin egiten da eta ez du bolumen 

berbera. Teknika lauekin erabilitako berbera da, baina, puntara 

iristean, hatz lodiarekin eutsi behar zaio, eta buru-azalera egokitu, 

xerloaren erroa zapaldu gabe. Orrazkera harroen edo kizkurren 

oinarria egiteko balio dute, baita forma, bolumena edota noranzkoa 

indartzeko ere.  

 Puntazkoak: luzera handia ez duten ileetan erabiltzen dira, hatzetan 

bildu ezin dugunean. Punta hatz lodiaren eta erakuslearen artean 

jarri, eta zirkulu bat osatuko dugu. Errora iristean, beste kasuetan 

bezalaxe, pintzarekin lotuko dugu. Oro har, beste teknika batzuekin 

erabiltzen dira, muntaia mistoetan. 
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1.2.3 Moldaketa termikoak 

Moldaketa termikoarekin egiten diren ile-aldaketak aldi baterakoak dira, eta 

hainbat faktoreren araberako iraupena izango dute: ile mota, erabilitako teknika, 

kosmetikoa, atmosferaren baldintzak... Hezetasuna dagoenean edota ilea 

berriro garbitzen denean, ileak berezko forma hartuko du. 

 Moldeak 

Molde batean hiru edo lau eraztuneko ilea hartzen da. Teknika azkarra da, eta, 

gainera, markatua gehiago kontrolatzen laguntzen du. Moldeen diametroa egin 

nahi diren kiribilen eta ilearen luzeraren arabera aukeratuko dugu. Kizkur 

efektuetarako edo ile motzetarako txikiagoak erabiltzen dira, eta kizkurretarako 

nahiz ile luzeagoetarako, diametro handiagokoak. Muntaia orrazkera-estiloaren 

arabera zuzenduko dugu. 

 Molde motak 

Zilindro-formako molde batzuek gidak dituzte, errazago biribiltzeko. Espiralak 

edo kiribilak egiten dituzten moldeak izan ohi dira.  

o Zilindro-formako moldeak gogorragoak edo bigunagoak izan 

daitezke; ilean egitura globalak sor ditzakete, klasikoagoak, edo hain 

uniformeak ez direnak, itxura naturalagoa emateko. 

o Obalatuek izurrak errazago egiten dituzte. 

o Ertzak dituztenak ez dira oso ohikoak, izan ere, ilea kaltetu dezakete. 

Hala ere, noizean behin erabilita, bestelako egiturak lor daitezke, 

originalak eta ausartak.  

o Asimetrikoetan, konoak dira ezagunenak. Pixkanakako egiturak 

lortzen dira, oso naturalak. Goma-aparrezkoak izan ohi dira; beraz, 

erraza da txikitik handira egiten joatea, baita alderantziz ere. 

o Plakak deritzen planoak ere badaude, era askotako forma izurtuekin.  

o Korapiloak edota mototsetako formak egiteko kako bereziak. Teknika 

berritzaileetan era askotako moldeak nahasten dira, haien artean, 

josteko orratzak; puntua egiteko orratzak; plastikozko edota 

metalezko paraleloak, urkila erraldoi modura; ilerako egokitutako 

kakorratzak; molde lauak eta bigunak uhinak eta kiribilak ile-xerloaren 

arabera egiteko, eta abar. 
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1.2.4 Markatu termikoak  

 Markatua eskuko lehorgailuarekin  

Ilea lehortu eta aldi berean orraztu egiten da. Forma emateko eskuila, orraziak 

eta hatzak ere erabiltzen dira. 

 Eskuila biribilarekin lehortzea  

Ileari forma ematen laguntzen dioten moldeak hainbat tamainatako eskuila 

zilindrikoak dira. Horiek erabiltzeko ilean zatiketak egin behar dira, eta xerloekin 

lan egin, normalean behetik gora. Teknika horrekin ia forma guztiak lor 

daitezke, gero orrazkera, akabera edo orrazkera bildua egiteko. Eskuila 

horietako batzuek metalezko zatiak dituzte barruan, beroa gordetzeko. Hala, 

ilea azkarrago lehortzen da eta moldaketa trinkoagoa lortzen da. Eskuilaren 

diametroak kizkurraren tamaina zehaztuko du. Txikienak oso estilo 

kizkurretarako edo ile motzetarako erabiliko ditugu. Lehorgailua esku batekin 

hartzen da, eta eskuila biribila bestearekin. Teknika horrekin ilearen forma, 

noranzkoa eta egitura aldatuz joan gaitezke. Eskuilaren noranzkoak eta 

posizioak ilearen noranzkoa eta bolumena zehaztuko dituzte. 

 

 
1.2.5 Hatzekin egindako moldaketa  

Gure hatzak orrazi bikainak izan daitezke. Ilearen erroari bolumen eta noranzko 

jakin batzuk ematen dizkiote. Horrez gain, ilearen luzera lantzeko gai dira, nahi 

den egitura lortzeko. Gero, kosmetikoekin eta lehorgailuaren beroarekin 

finkatzen dira. Hatzekin lortzen diren egitura eta forma oso naturalak dira. Ez 

dira inoiz kizkurrak izango, baina bai lisoak edo kiribil leunak. Horretarako, ilea 

banandu egin behar da, gora jasoz, edo, bestela, lau mantenduta. Lortu nahi 

den estiloaren arabera egin behar da. Lehorgailua edo difusorea erabiltzen 
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dugun bitartean, egitura emango diogu. Ile izurtuetan edo kizkurretan masatze-

teknika erabili ohi da. Teknika horrekin oso akabera naturalak lortzen dira.  

1.2.6 Difusorea 

Lehorgailuaren ahoari egokitzen zaion plastikozko aparatua da. Lehorgailutik 

ateratzen den airea leundu edo barreiatu egiten du. Ile izurtuaren edo 

kizkurraren oinarria emango du, eta noranzkoa nahiz proiekzioa zehazteko ere 

balia daiteke, difusoreak hartzen duen posizioaren, presioaren, erabiltzen den 

eskuzko teknikaren eta bezeroaren posizioaren arabera. 

 

   

1.2.7 Eskuila eta orrazi termikoak 

Airea edo beroa sortzen duen motor txiki bat dute, eta oso erabilgarriak dira. 

Bien konbinazioari esker, ilea hainbat modutan antola daiteke. Oro har, 

moldatzeko eta orrazkerari azken ukitua emateko erabiltzen dira, ia guztiz 

lehortuta dagoenean. Izurrei edo kizkurrei bolumena emateko ere erabiltzen 

dira, errotik hasi eta puntetaraino.  

 Orrazi eta eskuila lauak 

Eskuko lehorgailuak beroa ematen du, eta ilearen forma finkatu. Forma, kasu 

honetan, profesionalak ile-xerloaren erroari orraziarekin ematen dion posizioak 

zehaztuko du. Horrez gain, garrantzitsua da eskuila lauekin ile-xerloaren luzera 

nola zuzentzen eta izurtzen den. Adibidez, ilea kontrara orraztuz eta lehortuz 

gero, bolumena lortuko dugu, eta gero behin baino gehiagotan orraztuko dugu 

gustuko forma eta distira lortu arte.  
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 Orrazi termikoak  

Oso ile kizkurretan erabiltzen dira, aurretik tentsioa erabiliz ile lehorrean. 

Beharrezkoa da olioa edo bestelako kosmetikoren bat erabiltzea, eta ilearen 

egoera nahiz ile mota aztertzea; hala, kalteak eta ile-zuntza haustea saihestuko 

dugu. Ile finak ez ditu presioa eta beroa ondo onartzen. Normalean, altzairuzko 

edo letoizko orrazia erabiltzen da; zurezko kirtena izan ohi du, baita termostatoa 

ere, tenperatura neurtzeko. Ilea orraziaren ziri beroei esker leuntzen da. Ile 

sortaka egiten da, eta behin baino gehiagotan pasatu behar da, lortu nahi den 

leuntzearen arabera. Kontu handiz ibili behar da, ilea ez kaltetzeko. 

 Kizkurgailuak eta plantxak 

Beti ile lehorretan ezartzen dira, formak eratzeko. Kirtenaren oinarrian birak 

ematen dituen barra izan ohi dute. Termostatoa ere izan ohi dute, tenperatura 

kontrolatzeko. Hainbat tamainatakoak daude merkatuan, eta guztiak ez dira 

kiribilak egiteko. Plantxa batzuk leuntzeko erabiltzen dira, edo sigi-saga formak 

emateko, besteak beste. Horiek erabiltzeko, trebetasunaz gain, kontu handia 

izan behar da, ile-zuntza ez kaltetzeko edota buru-azala ez erretzeko. Sortzen 

dituzten formak orrazkera bilduen oinarri izan daitezke, baita orrazkerak ere. 

Hainbat diametrotakoak dira: txikia, kizkurrak hobetzeko; handia, forma 

leunak lortzeko edo kizkur txikiak tenkatzeko. Ilearen orientazio eta noranzko 

guztiak onartzen dituzte. Proiekzioa altutik baxura ere egin daiteke. Egitura 

izurtuak eta kizkurrak lortzen dira. Ez da egokia ile lisoa edota sendoa lortzeko. 

Geroago orrazkerak, orrazkera bilduak, kiribil moduko forma bertikalak edo izur 

modukoak egiteko oinarri egokiak dira. Ile sorta bat edo ile osoa indartzen dute, 

gero akabera egokia emateko. Forma berritzaileak sor daitezke; esaterako, ile 

liso baten gainean kizkurgailuz egindako ile-xerloak, apaingarri edo osagarri 

gisa.  

Plantxak forma lisoak edota tinkoak lortzeko dira. Modelo berezi batzuekin 

forma berritzaileak ere egin daitezke; marrazkiak, sigi-saga formak edota 

erpinak, adibidez. 

 Infragorriak  

Lanpara infragorriak beroa ematen duten aparatu elektrikoak dira, eta akabera 

edo orrazkera bildua egin aurretik ileari formak emateko erabiltzen dira. 
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Eskuzko teknikak erabiltzen dira noranzkoa, proiekzioa eta egitura zehazteko. 

Lehortutakoan, orrazkera berriro uki daiteke, emaitza hobea lortzeko. 

  

2 ORRAZKERAREKIN LOTUTAKO TEKNIKAK: KREPEA, 
IRABIATUA ETA LEUNKETA 

2.1 KREPEA 

Kardatzea edo krepatzea hauxe da: ile-xerloak hartu, eta orrazia edo eskuila 

hainbat aldiz pasatzea, puntatik erroraino. Hala, kutikulako ezkatak 

aprobetxatuz, mugimendu horrekin ile batzuk ireki egiten dira eta beren artean 

katigatu. Horren ondorioz, krepe modukoa sortzen da. Krepea eta kardatua 

orrazkerarekin lotutako teknikak dira. Urte askoan ez dute protagonismo 

handirik izan eta, gaur egun, estilo gutxi batzuetan soilik erabiltzen dira. Krepea 

batez ere ileari tinkotasuna emateko erabiltzen da, formak eta bolumenak 

hobeto kontrolatzeko. Ondo egiten denean, erraz askatzen da. Oso 

garrantzitsua da ileari alferrikako kalterik ez eragitea. Ez da nahasi behar 

krepea edo kardatua ilea nahaspilatzearekin edota korapilatzearekin. 

 Aplikazioak 

o Ilearen erroak lotzen ditu, batez ere zurrunbilo-guneetan. 

o Nahi den eremuetan edota xerloetan tinkotasuna ematen du. 

o Orrazkera egiteko oinarritzat erabil daiteke. 

o Bolumen sendoak lortzen dira (estaldura handitzen du). 

2.1.1 Kantitatearen araberako krepea  

Oinarrian soilik: euskarria behar den kasuetan, oinarria soilik krepatzen da; 

adibidez, ileordeak jartzeko, krepeak eta abar.  
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Oinarrian eta erdian: teknika honekin, euskarriaz gain, bolumena ere 

lortzen da, eta punta garbiak ilea independentziaz lantzeko. Bukledun orrazkera 

bilduetan eta punta askeak behar dituzten orrazkera guztietan erabiltzen da. 

Irabiatua ez da krepea bezala erabiltzen, trinkotasun txikiagoa ematen duelako. 

 Aplikazioak 

o Orrazkerari azken ukitua ematen dio, eta bolumen handiagoa lortzen 

da. 

o Lehortu edo markatu ostean, azken formak gehiago irauten du.  

o Orrazkerako hutsuneak disimulatzen ditu.  

o Ile finei eta pobreei trinkotasuna ematen die. 

o Garezurrak izan ditzakeen akatsak disimulatzen ditu, eta bolumenak 

beharretara egokitu. 

 

2.1.2 Leuntzea 

Beti kardatuarekin eta irabiatuarekin batera erabiltzen da, ileak nahi dugun 

egitura har dezan. Halaber, kardatua ezkutatzen du, betiere bolumena 

errespetatuta, eta akabera uniformea ematen du. Kontuz egin behar da, eta 

behar adina errepasatu; izan ere, modu horretan soilik lortuko dugu emaitza 

ona. 

 Aplikazioak 

o Krepea eta irabiatua egin ostean, ilea leunduko dugu. 

o Orrazkera bilduak egiteko orrazia erabiliko dugu (estua eta luzexka, 

zurda malguekin). 

o Leun orraztuko dugu, behin eta berriz, xerloaren gainean, zurdak 

sartu gabe (krepea ez desegiteko). 
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o Orrazkera globala bada, garondotik hasiko gara leuntzen, eta 

pixkanaka gorantz joango gara, krepea erroetatik kendu gabe.  

o Ilea txukun geldituko da, forma naturalekin eta markarik gabe. 

Horretarako, profesionalak, txandaka, krepatu eta leundu egingo du.  

o Behar adina lan eginez gero baino ez du hartuko ileak distira. 

2.2 BOLUMENA ZUZENTZEKO TEKNIKA  

Erroetatik hasiko gara, erditik jarraitu eta puntetaraino, ilea buru-azaletik 

banandu gabe (paraleloan). Xerloak elkartzen joango gara eta, azkenean, 

gainaldean leunduko ditugu, ilea txukun gera dadin. Hori egin bitartean, beti 

ispilura begira jardungo dugu, orrazkerak behar duen simetria lortzeko. 

 

2.3 AKABEREN TEKNIKAK  

Akaberek orrazkera edo orrazkera bildu baten amaierako estiloa ematen digute, 

eta honako faktore hauen arabera aukeratu behar dira:  

 Ile-luzeraren funtzioa 

Akaberaren estiloa erabakitzeko faktorerik garrantzitsuena ilearen luzera da. 

Horrek, neurri batean behintzat, azken emaitza zehaztuko du.  

 Ile motzean egindako akaberak 

Ile motzak akabera desfilatuak, zuzenak, bereizitakoak, asimetrikoak eta 

bestelakoak onartzen ditu. Hala ere, beti izango dute ukitu pertsonal bat, 
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desberdintzen dituen zerbait. Ile-mozketa berberak akaberaren arabera estilo 

ezberdinak har ditzake. Esaterako:  

1. Ile motza kopeta-ile desfilatuarekin, ile-zango luze eta zorrotzekin, 

garondoan xerlo ezberdinekin, eta burugaina motz. Estilo horretarako bi 

akabera mota egin ditzakegu:  

1. Hezea, bolumenik gabeko xerloekin, kosmetikoak erabilita.  

2. Ilea modu irregularrean lehortuta, garondoan kanporantz eraginda.  

2. Ile motza berdinean moztua eta punta guztietan desfilatua. Akabera 

formalagoa izango da, gela edo ile-gogortzailea eman eta hatzekin 

perfiletarantz txukun orraztuz gero. Norabidetze-espraiak eta -argizariak 

erabiliz, noranzko anitzeko zurrunbiloa osatuko dugu buru-azal osoan; 

puntak nahasita geldituko dira eta horrek ukitu ausart eta gaztea emango 

du. 

 

 Ile erdiluzean eta luzean  

Ile hauek motzek baino akabera gehiago egiteko aukera ematen dute; izan ere, 

formekin, testurekin eta luzerekin gehiago jolas gaitezke, eta emaitza 

ikusgarriagoak lortu. Kontuan izan behar da non erabiliko den orrazkera, 

akabera egoeraren arabera hautatzeko. 
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 Emandako kosmetikoaren arabera 

Itxura hezea edo lehorra duten akaberak egin daitezke. 

 Akabera hezeak  

Kosmetiko bereziak erabilita eragin ikusgarriak lortzen dira edozein luzeratako 

ileetan: motzetan, erdi-luzeetan nahiz luzeetan. Bizitasuna ematen duen estiloa 

da eta punta-puntako orrazkerak lortzen dira, ausartak eta gazteak. 

 

 

 Akabera lehorrak  

Akabera mateak edo distiratsuak lor ditzakegu, erabiltzen dugun kosmetikoaren 

arabera.  

Teknika: akabera mateetan, kosmetikoak lehortu edo markatu aurretik emango 

ditugu. Distiratsuetan, markatu ostean emango dugu. Ilean noranzkoak 

zehazten lagunduko digu: aurpegirantz, atzerantz edo, ile motzetan, forma 

ausartak. 
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2.4 ILEAREN EGITURAREN ETA FORMAREN ARABERAKO AKABERA 

LISOAK 

Teknika: ile lisoa eskuz lehortuta lortuko dugu eta guk nahi dugun bolumena 

emango diogu.  

Akaberei itxura modernoagoa emateko, puntak zuzen utziko ditugu, 

mugimenduarekin. Hori lortzeko malgutasuna eta iraupena ematen duten 

argizariak eta finkatzaileak erabiliko ditugu. 

Orrazkera egin ostean, azken ukitu gisa, hatzekin eman kosmetikoa, egitura 

gehiagorekin eta ausartago gera dadin. Efektu hori ile-luzera guztietan lor 

daiteke. Lehortzeaz gain plantxak ere erabil daitezke, gehiago iraun dezan. 

 

 Akabera izurtuak  

o Teknika: akabera izurtuak erromantikoak dira, ez dira hain 

agresiboak.  

o Molde handiekin markatuta lortzen dira.  

o Erroetan bolumena emateko, ile guztian jarriko ditugu eta, bestela, 

erdian edo puntetan soilik, hortxe izan dezan bolumena.  
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o Eskuko lehorgailuarekin edo ile-kizkurgailu zilindriko lodiekin ere egin 

ditzakegu.  

o Oso modan dago orain ile lisoekin ile izurtuak egitea; mugimendu 

handia lortzen da.  

o Ile motzek izurrak aldatzeko aukera ematen dute; izan ere, noranzkoa 

eta bolumena erraz alda ditzakegu.  

o Produktu finkatzaileak ezartzea komeni da, akaberak gehiago iraun 

dezan. 

 Akabera kizkurrak  

Teknika: akabera hauek bolumena eta mugimendua ematen dute. 

o Eman iraupeneko kosmetikoak, akaberak gehiago iraun dezan. 

o Kizkur naturalak moldatzeko produktuekin eta difusoredun 

lehorgailuarekin indartzen dira. 

o Ile lisoan akabera kizkurra lortzeko, kizkurtzeko teknikak erabili behar 

dira; diametro txikiko moldeena, esaterako. 

o Kizkur iraunkorrak lortzeko, berriz, izurtze permanenteak egin behar 

dira, gero errazago orrazteko eta iraupena emateko.  

o Akabera kizkurrak definizioa behar badu, ile-kizkurtzaileak ipiniko 

ditugu ile lehorrean, geuk nahi dugun eremuetan edo ile osoan. 
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10. GAIA 
ILE-APAINKETAKO PROZEDURA TEKNIKOAK II:  

ILE-BILKETAK 

1. ILE-APAINKETAKO PROZEDURA TEKNIKOAK:  
ILE-BILKETAK 

Ile-bilketek sormena lantzeko aukera ugari ematen diote profesionalari; 

horregatik, artisau-lana dela esaten da.  

Orrazkera egoera sozialera eta norberarenera egokitu behar da. Nolanahi 

ere, bezeroei ile-bilketak gomendatuko zaizkie aurpegiera nabarmentzeko eta 

itxurari dotorezia emateko.  

2. ILE-BILKETA MOTAK 

Lan motak ile-bilketa eredua baldintzatuko du. Ekintzaren formaltasunak ere 

eragina izango du.  

Betiere kontuan hartuko da urtaro hotzetan orrazkera bildua edo erdi bildua 

aukeratu ohi dela, eguraldi txarrarekin errazago mantentzen delako. Ekitaldia 

egunez egiten bada, oro har, orrazkera mota guztiak onartzen dira; gauerako, 

berriz, egokienak orrazkera bilduak dira. 

Ilearen kopuru handiena biltzen den tokiaren arabera sailkatuko dira ile-

bilketak: altua (bolumena burugainaren eremuan), baxua (bolumena 

garondoan) eta erdikoa (bolumena eremu okzipitalean). 

Ile-bilketa aukeratzeko irizpide hauek hartu behar dira kontuan: aurpegiaren 

forma, bezeroaren silueta eta lortu nahi den efektu optikoa. 

2.1 ESTILOEN EGOKITZAPENA 

Ile-bilketa altua aurpegia fintzen duen estilo dotorea da, irudiari itxura lirainagoa 

ematen diona. Oso egokia da aurpegi zabalen kasuan, baina ez da 

gomendagarria aurpegi estu eta luzeentzat; izan ere, aurpegiaren proportzioak 

orekatzea komeni da, bolumen handiagoak saihestuta.  

Horregatik guztiagatik, ile-apainketa aholkulariak informazio hori eta 

bezeroaren ezaugarriak eta estiloa kontuan izan behar ditu irudi erakargarriak 

sortzeko. 
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2.2 EZKONGAIENTZAKO ILE-BILKETAK 

Ile-apainketako aholkulariak ekitaldiaren eskakizunak, bezeroaren ezaugarri 

fisonomikoak, soineko mota eta makillajea uneko modara egokitu beharko ditu.  

Oinarrizkoa da aurpegia edertzen duten orrazkerak diseinatzea. Funtsean, 

horiek bezeroaren estilora egokitu behar dira eta, zuzentzekorik balego, 

zuzendu. 

2.2.1 Aurpegi-obaloak orrazkera bilduekin zuzentzeko jarraibideak 

Orrazkera bilduak egitean, proportzioak eta asimetriak aztertu behar direla 

gogoan izan behar da. 

Aurpegi obalatua 

 Aurpegi obalatuak 

Aurpegi horiek oso harmoniatsuak dira. Ez dute asimetriarik, ezta nagusitzen 

den zatirik ere. Aurpegiaren forma hori imitatzeko joera dago, hau da, beste 

aurpegientzako patroia izan ohi da. Edozein ile-bilketa ondo datorkio eta 

bolumen handiak ere onartzen ditu.  

Aurpegi luzea 

 Aurpegi zabal biribilak 

Guztiz kurbatuak dira eta zirkulu-forma ekartzen dute gogora. Hazkunde-lerro 

baxua izan ohi dute. Kokotsa ez da oso markatua izaten eta, hauteman gabe, 

masailezurrarekin elkartzen da. Honelakoetan ez da komeni orrazkera bildu 

osoak egitea; izan ere, aurpegi osoa erakustean oraindik biribilagoa ikusten da. 

Kopeta-ilea ez da gomendagarria, baina aurpegian ile-xerlo batzuk utz daitezke. 

Ez zaio bolumen handia eman behar, eta betiere lokien gainean egongo dira, 

buruaren gainaldean. Agian, asimetriak sortzea da gomendiorik onena. 
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Aurpegi borobila 

 Aurpegi zabal karratuak 

Biribilak bezala, aurpegi karratuak ere ardatz bertikala eta horizontala oso 

antzekoak ditu. Ilearen jaiotze-gunea eta masailezurra ia paraleloak dira eta, 

gainera, angelu eta lerro zuzen ugari ditu. Inoiz ez dira erabili behar diseinu oso 

markatuak, ezta diseinu liso eta zuzenak ere. Halaber, alboetako bolumena ez 

da gomendagarria. Buruaren gainaldeari nahikoa bolumena eman behar zaio. 

Egokienak hauek dira: orrazkera bilduak ile kizkurrekin eta izurtuekin, eta xerlo 

askeak modu irregularrean.  

Aurpegi laukia 

 Aurpegi luzexka eta estuak 

Aurpegi obalatuen antzekoak dira, baina luzexkak eta estuak. Kopeta eta 

kokotsa asko nabarmentzen direla dirudi. Ez da gainaldean bolumenik jarri 

behar, eta hobe da parietaletan eta garondoan lauegiak diren orrazkera 

tenkatuak ere saihestea. Aurpegi forma horietan, erdi bildutako orrazkerak eta 

alboetan bolumenak nahiz formak dituztenak dira egokienak. 

Aurpegi luzea 

 Aurpegi mistoak eta konbinatuak 

Aurpegiera hauek aldi berean luzexkak eta zabalak dira. Orrazkerak kontu 

handiz egin behar dira, nabarmenegiak izan ez daitezen. Egokienak buruaren 

erdialdeko bolumenak dira. Ile-bilketak ez dira oso handiak izan behar eta, 

horrez gain, orraztu gabeko efektuarekin jolastea gomendatzen da, xerlo 
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askeekin eta egitura leunekin. Azken finean, oso lisoak eta oso kizkurrak ez 

diren orrazkerak gomendatzen dira. 

Aurpegi hexagonala 

 Aurpegi mistoak edo konbinatuak, triangelu formakoak 

Aurpegi forma horrek bekoki estua izan ohi du, baita loki-inguruan ere. Hala 

ere, pixkanaka-pixkanaka zabalduz joaten da, masailezurrera arte. Ez dugu 

inoiz egingo loki-ingurua edo bekoki-aldea estaltzen duen orrazkerarik, horrela 

zati horren estutasuna nabarmenduko genukeelako. Orrazkera bildu baxuak ere 

ez dira egokiak. Zuzentzeko, orrazkera bildu altuak egin behar dira, nahikoa 

bolumenarekin. Edozein forma erabil daiteke; esate baterako, kizkurra, izurtua 

edota lisoa, baita sendotasun handirik gabeko kopeta-ile gardenak ere. 

 

 Aurpegi mistoak edo konbinatuak, alderantzizko triangelu 
formakoak  

Aurreko aurpegiaren alderantzizko forma dela esan dezakegu. Izan ere, 

masailezurretik behera estutuz joaten da. Bekoki zabala, masailalbo markatuak 

eta kokots fina izan ohi du. Buruaren goialdean ez da bolumenik jarri behar, 

alderantzizko triangeluaren forma gehiago nabarmentzen duelako. Kizkurtu eta 

izurtutako orrazkera bilduek asko laguntzen dute aurpegi obalatu horien 

hazpegiak disimulatzen. Zuzentzeko aukerak hauek dira: orrazkera bildu 

baxuak eta belarrietatik garondorainoko xerlo askeak.  
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Alderantzizko triangelu aurpegia 

2.2.2 Aurpegiera 

Hautatutako ile-bilketak aurpegiaren beste elementuekin bat egin behar du, 

besteak beste, kopeta, sudurra, kokotsa, garondoa, ilea, lepoko luzera eta 

abarrekin, baita soinekoaren diseinuarekin eta eskotearekin; izan ere, elementu 

horiek baldintzatuko dute aholkulariaren lana. 

3. ORRAZKERAK ETA ESKOTEAK 

Soineko motak modeloaren siluetaren forma zehaztuko du, eta hori gogoan 

hartu beharko da orrazkeraren proposamena diseinatzean. Honako hau hartuko 

da aintzat:  

 “V” formadun eskotea duten soinekoek irudia estilizatu egiten dute. Hori 

dela eta, ile-bilketa erdia edo altua egin ohi da. Eskote itxia badauka, 

egokiena ile-bilketa altua egitea da, aurpegiko ilea saihestuz. Horrela, 

soinekoak ez dio protagonismorik kenduko orrazkerari. 

 Soinekoak eskote asimetrikoa badu, egokiena da ezberdintasun hori 

orrazkeran ere mantentzea. Adatsa alde batera jartzea aholkatzen da 

kasu horietan, hau da, eskotearen bestaldera. Hori egiteko, ile-bilketa 

baxua edo erdi baxua gomendatzen da. 

 Soinekoak ohorezko hitza eskotea baldin badu, ile-bilketa ertaina edo 

baxua, edota ile uhindua gomendatzen dira. Horiek aholkulariak 

pertsonalizatu beharko lituzkeen jarraibide orokorrak dira. Esate 

baterako, lepoa eta eskotea nabarmenduko dituen efektu oso estilizatu 

bat sortu nahi bada, ile-bilketa altua eta ohorezko hitza eskotea aukera 

egokiak izan daitezke. 
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4. BURUKOAK 

Orrazkera aukeratzerakoan kontuan izango den oinarrizko elementua da. 

Normalean soinekoarekin konbinatzen du eta diseinatutako orrazkeran 

integratuko da. 

 

5. AMABITXIAREN ILE-BILKETA 

Amabitxiaren orrazkeraren diseinuak ez die ezkongaiei protagonismoa kendu 

behar eta, aldi berean, dotoreena izan behar du. Burukoen eta bitxien 

aukeraketa zaindu egingo da. Hartara, nahiz eta amabitxia bigarren mailan 

egon, ezkongaien estiloarekin bat egingo du. 

Protokoloaren arauak baloratuko dira, non orrazkeraren diseinua neurri 

handi batean zehazten den: 
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 Goizeko ezkontza bada eta soinekoa luzea bada, amabitxiak 

mantelina jantzi beharko du. Aldiz, ezkontza arratsaldean edo 

iluntzean bada, burukoa jantzi beharko du. 

 Ezkontza goizean egiten bada eta soinekoa laburra bada, pamela 

jantzi beharko du amabitxiak, baina arratsaldean edo iluntzean bada, 

kapelu hegal-laburra edo burukoa jantzi beharko du. 

 

6. ILE-BILKETAREN ESTILOAK 

Ile-bilketa egokiena egiteko, aurretik ikasitakoaz gain, aholkulariak ilea biltzeko 

hainbat teknika ezagutu behar ditu. Hasteko, aukeratu den ile-bilketaren 

ezaugarrietatik abiatuta, ilea markatu egin behar da kurbadura eta 

marruskadura murrizteko, eta izan dezakeen porositatea eta hezetasuna 

gutxitzeko. Modu horretan, prozesu teknikoa erraztu egingo da. 

Teknika: Kokak 

 Hautatzeko irizpideak  

Dotoretasuna erakusten duen ile-bilketa egin nahi bada, orrazkera bildu hori 

hautatuko genuke. 

 Ilearen egoera 

Diametro eta dentsitate ertaina. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Ile guztia alde batera hartuta, ardatz baten inguruan kiribiltzen da. 
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Teknika: Bihurrituak 

 Hautatzeko irizpideak  

Estilo berritzailea duten ile-bilketak, non ilearen zati bat ezkutatu nahi den. 

 Ilearen egoera 

Diametro eta dentsitate altua. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Ile-xerloak erlojuaren orratzen noranzkoan edo alderantzizkoan kiribiltzen dira, 

mototsak edo lerroak osatuz. 

 

Teknika: Kiribilak 

 Hautatzeko irizpideak  

Estilo klasiko eta erromantikoak, garezurrean bolumen gehigarri handia behar  

dutenak. 

 Ilearen egoera 

Diametro eta dentsitate ertaina. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Ile-xerloak kiribiltzea, eta horiei urkilekin eustea. 
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Teknika: Gurutzatuak 

 Hautatzeko irizpideak  

Biltzeko baino, dekoratzeko edo marrazteko erabiltzen den baliabidea da. 

Horrek ere buruaren bolumena gutxitzen du, garezurrari ondo egokitzen 

baitzaio. 

 Ilearen egoera 

Diametro lodiko eta dentsitate handiko ilea. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Ilea buruaren bi aldeetatik hartuko da, eta puntu berean elkartuko. Muturra ile-

bilketaren azpian ezkutatuko da. 

 
Ile bilketa gurutzatuak 
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Teknika: Txirikordak 

 Hautatzeko irizpideak  

Ondo definitutako orrazkera bilduak, non ilea ondo finkatuta geratuko den, egun 

osorako. Orraztu gabeko txirikordak ere onartzen ditu, irudi kasualagoa 

lortzeko.  

 Ilearen egoera 

Dentsitate ertaineko eta diametro lodiko ilea. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Bi xerlo edo gehiago gurutzatuko dira, kate bat osatuz. Ilea luzeka gehitu ahal 

izango da. Beharrezkoa balitz, kendu ere egin ahal izango da, orrazkera gehiegi 

definitu nahi ez bada.  

Teknika: Lumatuak 

 Hautatzeko irizpideak  

Ile-bilketa honetan xerlo batzuen muturrak solte utz daitezke.  

 Ilearen egoera 

Dentsitate eta diametro ertaineko ileak. Diametroa lodia izango balitz, ilearen 

puntak aurretik mehetuta izatea komenigarria da. 

 Ile-bilketa egiteko urratsak 

Lantzen ari diren xerloen muturrak solte uzten dira, hegaztien lumen antzera; 

izan ere, hortik datorkio izena.  
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Ile-bilketa lumatuak
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11. GAIA 
KOLOREA ILE-APAINKETAN 

Ilearen, begien eta larruazalaren kolorea melanina izeneko pigmentuaren 

presentziaren araberakoa da. Ilean, kortex kapilarrean dago pigmentu hori. 

Melaninak, oxidatzen denean, kolorea galtzen du eta, ondorioz, ilea argitu 

egiten da. Efektu hori eguzkiarekiko esposizioagatik eta melanina degradatzen 

duten produktu kimikoen eraginez gertatzen da. 

Kolorea aholkulariari hainbat harmonia edo kontraste sortzean lagungarri 

egin dakiokeen baliabidea da. Horregatik, teknika egokiak aukeratzea 

funtsezkoa da. Aholkulariak ilearen kolorearekin lotutako ekintzak ezagutu 

beharko lituzke, bezeroari aholkua emateko orduan zalantza teknikorik izan ez 

dezan. 

1. ZIRKULU KROMATIKOA ETA ILEAREN KOLORE-ESKALA 

Zirkulu kromatikoa edo Oswalden izarra aztertzea ezinbestekoa da ilearen 

kolore egokia aukeratzeko. Izan ere, horrek kolorearen oinarrizko legeak 

ezartzen ditu.  

 

 

2. KOLORIMETRIAREN OINARRIAK 

Ile-apainketako profesionalarentzat oso garrantzitsua da kolorearen teoria 

ezagutzea, kolorea emateko eta emaitza ona izateko prozesua hobeto ulertzen 

lagunduko baitio; izan ere, ezaugarri eta erregela berberak hartzen dira oinarri, 

eta gero aldagai batzuk aplikatzen dira. 
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 Kolore primarioak 

Ile-apainketan kolore hauek dira pigmentu-koloreen atalean azaldu ditugun hiru 

kolore primarioak: 

Gorria kaobari dagokio. Urdina, errauts-urdinari. Horia, urre-koloreko horiari. 

Kolore primarioak:  

 

 Kolore sekundarioak 

Kolore sekundarioak bi kolore primario nahasita lortzen dira: 

 
 

 Kolore osagarriak 

Kolorearen teorian aipatu den bezala, kolore sekundarioak nahasketan erabili 

ez diren kolore osagarriak dira eta hari ñabardurak emateko edo intentsitatea 

kentzeko erabiltzen dira. 

Lege horiek kolorimetriaren oinarriak dira eta aholkulariari ile-apainketako 

teknika ohikoenak eta garrantzitsuenak ondo ezagutzen lagunduko diote, 

ilearen kolore aldaketak ongi aurreikus ditzan. 

Neutralizatu beharrekoa Erabiliko den kolorea 

Kobre-kolorea Errauts-urdinxka 

Urre-koloreko horia Errauts-morea 
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Gorria edo kaoba Errauts-berdexka 

Urdinxka Kobre-kolorea 

Berdexka Gorrizta edo kaoba 

3. ILEKO TONUEN ETA DISTIREN ESKALA 

Ile-apainketan tonuen eta distiren nazioarteko eskala eratu da, kolorea, 

tonalitatea eta isla hautatzen laguntzeko. 

3.1 TONUAK 

Tonalitatea ile-tonuen sailkapen baten arabera egin da. Sailkapen hori beltzetik 

hori platinora artekoa da, 1etik 10era ordenatuta. 

 Tonuen eskala 

1. Beltza. 2. Beltzarana. 3. Gaztaina-kolore iluna.  4. Gaztaina-kolorekoa.  

5. Gaztaina-kolore argia. 6. Ilehori iluna. 7. Ilehoria. 8. Ilehori argia. 9. Ilehori 

oso argia. 10. Ilehori platinoa. 

Eskala hori aholkularia orientatzeko da, hau da, bezeroak kolore zehatz bat 

eskatzen duenean egin behar diren eragiketak kalkulatzeko. Hartara, esate 

baterako, aurretik pigmentu naturalak kendu gabe tindatzea posible den ikusiko 

dugu, bezeroak nahi duen tonuak kolore naturalaren gainetik edo azpitik zenbat 

tonu dituen ikusita. 

 

3.2 DISTIRAK 

Distirak koloreak aberasteko edo biziagotzeko erabili ohi dira. Tindagaiak 

fabrikatzen dituztenek taula bat egin dute eskala horretan oinarrituta, eta taula 

horretan tonu natural batetik abiatuta lor daitezkeen isla eta ñabardura guztiak 

ageri dira. Horretarako, ñabardura guztien sailkapena egin ohi da. 
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Kontuan izan kolorazioen izenak distiren intentsitatea zehazten duela. 

4. KOLOREAREN AHOLKULARITZA 

Aurreko parametroak aztertu ondoren, ile-apainketako aholkulariak koloratzaile 

egokienak gomendatuko dizkie bezeroei. Horretarako, hobeto datorkion kolorea 

gomendatzeko, begien eta azalaren koloreari begiratuko dio. Gomendio hauek 

hartuko ditu kontuan: 

 Larruazal zuri-arrosa 

Tonalitate hotzak hautatuko dira larruazal mota honekin bat datozelako, 

adibidez, errauts-beltzaranetik errauts-ilehorira. Kobre-koloreko eta urre-

koloreko distirek kasu honetan ez dute bezeroa edertuko. 
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 Nakar-itxurako larruazal zuria  

Kobre-koloreko tonalitateak eskatzen ditu, sakonenetatik argienetara, urre-

koloreko ilehoriez gain. Tonu ilunenak saihestu egin behar dira. 

 

 Azal beltzaran epela 

Urre- eta melokotoi-koloreko tonuak ezin hobeto datozkio, beraz, urrezko 

gaztaina-koloreetatik urre-koloreko ilehori ertainetara erabiliko dira. Tonu oso 

argiak ez dira komenigarriak. 

 

 Azal beltzaran hotza 

Egokiena tonu beltzak dira. Tonu argiagoa behar bada, urre-, kobre- edo 

gaztaina-koloreekin kontrastatuko litzateke. Kolore argiegiek ez dute bezeroa 

edertuko. 
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 Marfilezko larruazala 

Errauts-ilehori eta gaztaina-kolore argien arteko tonalitateak gomendatzen dira, 

distira irisatuak dituztenak. Kobre- edo laranja-koloreko distirak ez dira egokiak, 

azalak tonu berdeak har baititzake.  

 

 Oliba-koloreko azal beltzarana 

Gaztaina-kolore gorrixka edo neutroa duten tonalitate ertainak dira azal honi 

egokien datozkionak. Kolore oso ilunak edo oso argiak saihestu beharko dira, 

baita lasto-kolorekoak eta gorri biziak ere, kolore horixka ematen baitiote 

azalari. 

 

Aurreko sailkapenaz gain, ile-apainketako aholkularitzak kontuan hartu 

behar du bezeroaren begien kolorea, hobeto eta zehatzago erabaki baitaiteke  

zein diren bezeroarekin konbinatzen duten ile tonu desberdinak. 

4.1 KOLORAZIOA 

Tindagai kapilarrak ilearen berezko kolorea aldatzeko erabiltzen diren produktu 

kosmetikoak dira. Konposaketaren (begetala, metalikoa, bien nahasketa eta 

oxidaziozkoa) eta iraupenaren (behin-behinekoa, erdi iraunkorra eta behin 

betikoa) arabera sailkatzen dira. 
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Gehien erabiltzen diren tindagaiak erdi iraunkorrak eta behin betikoak dira. 

4.2 GAI TEKNIKOAK 

Aholkulari profesionalak jakin behar dituen ezaugarri teknikoak hauek dira: 

 Tindagaiak kolorea estaltzeko gaitasun mugagabea dauka, hau da, ilehori 

platinoa duenak (10 zenbakia), ile beltza (1 zenbakia) lor dezake ile-

apainketako saio bakar batean. 

 Tindagaiak ilearen kolorea estaltzeko gaitasun dekoloratzaile mugatua du. 

Tindagai kapilar batekin hiru tonu besterik ezin da argitu; esaterako, 4 

zenbakia duen tonu natural batetik 7 zenbakira, gehienez. 

 Tindatutako ilearen gaitasun dekoloratzailea (hau da, tindagai kapilar 

batekin tindatutako ilea) baliogabea da. Hori dela eta, tindagai batekin 

tindatutako ilea argitu nahi bada, tindagaia ez den beste produktu kapilar 

bat erabili beharko da (gehienetan, dekoloratzailea). 

 Distiren bateragarritasuna izan behar da kontuan, hau da, ileak aurretik 

distirak baldin badauzka, zirkulu kromatikoarekin lan egin behar da distiren 

bateragarritasuna bermatzeko. Horregatik esaten da kolorearen legeak 

oso garrantzitsuak direla. 

4.3 EFEKTUAK ZUNTZ KAPILARREAN 

Oxidaziozko kolorazioek erreakzio kimikoak sortzen dituzte kolorazioa egiteko. 

Efektu horiek guztiak produktu beraren barnean gertatzen dira, baina baita 

kontaktua dagoen gunean ere, hau da, ilean. 

pH alkalinoan egiten dute bere funtzioa. Horregatik, keratina kapilarra eta 

ilea hauskorrago bihur daitezke. Era berean, oxidaziozko prozesuak ilearen 

melanina argitzen du. Hori guztia kontuan izanik, ilea ondo zaindu behar da 

kosmetiko egokitzaileen bidez.  

 

Ilearen ikuspegi 
mikroskopikoa. Ile mota 
eta haren egoera eta 
dekolorazio-maila 
kontuan hartuta, kalte 
larriak ikusten dira. 
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5. DEKOLORAZIO KAPILARRA 

Dekoloratzean, ilearen kolore naturala kendu egiten da (erabat edo hein handi 

batean) eta tonu argiagoa lortzen da, ia-ia zuria dena. Dekolorazioa ilea 

argitzeko egin daiteke, baina baita horren gainean beste kolore bat jartzeko ere. 

Nahi dugun kolorea naturala baino hiru tonu argiagoa bada, tindatu aurretik ilea 

dekoloratu egin beharko dugu. 

Bere erreakzio-bidea energiazko oxidazio-prozesu batean oinarrituta dago, 

eta ilearekin kontaktuan jartzean ileari kolorea ematen dioten melanina-

pigmentuak disolbatu eta ezabatu egiten ditu. Horri eumelanina (kolore ilunak) 

eta feomelanina edota trikomoak (kolore horiak eta gorrixkak) deritzo. 

Dekolorazioarekin pigmentu naturalak eta pigmentu artifizialak argitu 

daitezke. Argitasun-prozedura pixkanaka lortzen da, horregatik esaten da lan- 

teknika konplexua dela. Prozesu hori egiteko ile-apainketako aholkularia eta 

teknikariak elkarlanean aritu beharko dira. 

 

 

5.1 DEKOLORAZIO MOTAK 

Produktu oxidatzailea eta azeleratzailea ontzi ezberdinetan merkaturatzen dira. 

Ohiko oxidatzaileak honako hauek dira: likidoa, hautsa edo tableta. 

Azeleratzaileak, aldiz, gel, likido, hauts eta beste hainbat modutan saltzen dira. 

Gehienek loditzeko substantziak, lehortzea atzeratzekoak, eszipienteak, 

emultsionatzaileak eta beste substantzia batzuk izaten dituzte. 

 Dekoloratzaile likidoa (edo dekoloratzaile soila) amonio hidroxidoz eta 

ur oxigenatuz osatuta dago batik bat, eta erabili baino apur bat 
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lehenago nahasi egin behar dira. Hona hemen proportzioak: 20-50 

ml. hidrogeno peroxidoko mililitro bat amonio hidroxido, betiere lortu 

nahi dugun argitzearen intentsitatearen arabera. Amonio hidroxido 

gehiegi erabiliz gero, ilea gorritu egiten da. Sistema horrekin ezin da 

hiru tonu baino gehiago argitu. 

 Olio dekoloratzaileek, alkaliaz gainera, olio sulfonatuak dituzte 

loditzeko; erabiltzeko unean oxidatzailea gehitzen zaie (normalean, ur 

oxigenatu likidoa). Mota askotakoak daude, eta ilea gehienez lau tonu 

argitzen dute. 

 Krema, emultsio eta gel itxurako dekoloratzaileak oraindik lodiagoak 

dira, eta alkaliaz gainera (normalean amonio hidroxidoa), loditzeko 

agenteak, aktibatzaileak (oxigeno gehiago sortzeko), egokitzaileak 

eta beste material batzuk dituzte. Oxidatzailea gehituta aktibatzen 

dira. Ilearen tonua ilunetik argira edo oso argira alda dezakete. 

 Hauts eta pastazko dekoloratzaileak magnesio eta sodio 

karbonatoekin prestatzen dira. Oxidatzaileak hidrogeno peroxidoa 

edo beste batzuk izan ohi dira (sodio bromatoa edota sodio 

perboratoa, esate baterako), eta pasta osatzen dute. Horri amonio 

hidroxido hautsa edo amonio karbonato hautsa gehitu behar zaio 

aktibatzeko. Prestakin horren bidez, ilea tonu ilunetik oso argira 

dekolora genezake. 

 Beste alde batetik, xanpu dekoloratzaileak ditugu. Bi osagai dituzte: 

detergentea eta dekoloratzailea. Merkatuan bi motatakoak ditugu: 

amoniakozkoak eta hautsak. Lehenengoa hidrogeno peroxidoarekin 

nahasi behar da erabili aurretik. 

 Hauts-xanpuek hauts-detergente bat eta produktu dekoloratzailea 

izaten dituzte; dekoloratzailea ere hauts forman egoten da, eta 

oxidatzailea eta alkalia izaten ditu (lehorrean daudenez, ez dute 

elkarrekin erreakzionatzen). Hauts biak erabiltzeko unean elkartu eta 

uretan nahasi behar dira, erreakzioa aktibatzeko. 

Dekoloratutako ilearen proportzioen arabera, dekolorazioak era honetara 

sailkatzen dira: orokorrak (ile platino edo zuriak) edo partzialak edota 

zatikakoak (ile multzoak xerloak). 
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6. XERLOAK 

Ile-apaintzailearentzat xerloak teknika interesgarrienak dira. Xerloak, hain 

zuzen, ilearen zati batzuetan ematen diren kolore-efektuak dira. Xerloen bidez 

efektu ugari lortzen da: tonu naturala apur bat argitzea, orrazkera bat 

nabarmentzea, puntak argitzea eta abar. Teknika horrek dekolorazio osoak 

baino gutxiago kaltetzen du ilea, zati txikietan soilik aplikatzen delako. 

Ile-apainketako aholkulariak xerloen teknika egokia aukeratuko du, betiere 

lortu nahi den emaitzaren araberakoa: xerlo estuak efektu naturala eragiten du, 

emandako gunean argitasuna lortuz. Xerlo lodiak, aldiz, nabarmenagoak dira 

eta kontraste gehiago lortzen da horien bitartez. 

Bestalde, xerlo horiek kokatutako gunea aintzat harturik, sailka daitezke era 

uniformean edo gune zehatz batzuetan soilik. 

Teknika horien artean daude xerlo kaliforniarrak, hiru koloreko xerloak, 

splashlights edota zeharkako xerloak, etab. Beraz, ile-apainketako aholkulariak 

kontuan izango ditu aukera guztiak, betiere bezeroaren irudia hobetzeko eta 

erakartzeko. 
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12. GAIA 
ILE-APAINKETAKO PROZEDURA TEKNIKOAK III:  

FORMA- ETA LUZERA-ALDAKETAK, BIZARGINTZA 

Gai honetan ile-mozketak katalogatzen ikasiko dugu, bai eta horiei buruzko 

aholkuak ematen ere, hein handi batean mozketek zehaztuko baitute zein 

orrazkera eta bilketa gomendatu. Zenbaitetan, irudi berria sortu eta 

mantentzeko zera aholkatu beharko genuke: orrazkeraren oinarria izango diren 

forma-aldaketa iraunkorrak egitea, horrela ilearen barne egitura aldatu eta 

emandako forma berria mantendu egingo baita ilea berriz ere moztu arte.  

Luzapenek, bestetik, makina bat aukera ematen dituzte, ordu gutxi batzuen 

buruan ile motzeko bezeroak ile luzea izango baitu eta ile-apaindegiko 

gainerako prozeduretarako prest egongo baita.  

Azkenik, merezi du gizonezkoen ile-apainketa sakon aztertzea: gero eta 

gehiago eskatzen denez, ile-apainketako aholkulariek ustiatu beharreko 

merkatu oso interesgarria da.  

1. ILE-MOZKETA 

Ile-mozketa prozedura tekniko bat da, non ilearen luzera ardatz 

longitudinalarekiko laburtzen den. Ezinbestekoa da mozketa egoki diseinatzea, 

geroko orrazkeraren oinarria izateaz gainera, orrazkera-estilo bat baino gehiago 

sortzeko aukera ere emango baitigu.  

1.1 ILE-MOZKETARAKO LANABESAK 

Ilea mozteko hainbat tresna daukagu; dauzkagun premien eta lortu nahi diren 

akaberen arabera, bata ala bestea aukeratuko dugu. Tresna bakoitzaren 

ezaugarriak bereiziko ditugu, horrela egokiena aukeratu eta guztiak zuzen 

erabili eta kontserbatuko baititugu. 

1.1.1 Guraizeak  

Hagatxo batean amaitzen diren bi xaflaz osatuta daude. Horien muturretan zulo 

bana dago, begia izenekoa, xaflei eutsiko dioten hatzak sartu ahal izateko. Aho 

biak gurutzatzen diren gunean torloju bat dute xafla biak lotzeko. Planoak ahur 

samarrak dira, erabiltzean ahoak gehiegi marruska ez daitezen.  
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Guraize zuzenak: guraizerik ohikoena da. Xaflen ahoa ia ikusten ez diren 

zerra-hortz fin-finen moduan zorroztuta dago. Ebaketa garbia egiteko aukera 

ematen dute. Mozketa guztietan erabil daitezke.  

Bakantzeko guraizeak: bi aho koskadun ditu. Guraize mota honek ile sortaren 

lodiera murrizten du, ez luzera.  

Zizelkatzeko guraizeak: aho zuzen bat eta koskadun bat ditu. Guraizeok 

mozketa eta hustuketa aldi berean egiteko aukera ematen dute. 

Guraize makurrak: xaflen forma makurra da. Gutxi erabiltzen badira ere, egiten 

ari garen lanean nolabaiteko doitasuna behar dugunean erabil ditzakegu 

(adibidez, belarrien inguruko biloa edo bizarra eta bibotea mozteko).  

 

1.1.2 Labanak 

Teknika ongi menperatzea eskatzen duen tresna da. Labana tolesgarria edo 

finkoa izan daiteke. Xafla, zela-tutua eta kirtena ditu.  

Xafla babestuko labana: ahotzat xafla aldagarria erabiltzen da, orrazi batez 

babestua.  

Xafla irekiko labana: xafla erabiltzen den aldiro aldatzen da.  

Erabili eta botatzeko labanak. 
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1.1.3 Ilea mozteko makina 

Estilo laburrak egiteko ezinbesteko tresna da. Mozketa-diseinua egokia denean, 

estilo luzeetarako ere erabil daiteke.  

Funtsean, bi zati ditu ilea mozteko makinak: burua eta gorputza. 

Baditu orraziak ere: makinaren buruan jarrita, luzera handiagoa eskaintzen 

dute eta, ondorioz, ilea luzera desberdinetan mozteko erabiltzen dira. Luzera 

orraziaren zenbakiaren arabera aldatuko da (3 mm zenbakiko).  

 

2. MOZKETA-TEKNIKAK ETA -ESTILOAK 

Ilea mozteko teknika esaten zaie mozteko tresnak erabiliz ilearen luzera eta 

ingerada (edo perimetroa) aldatzeko egiten diren prozedurei. Mozketa 

amaitutakoan ilearen puntak hartzen duen formak emango digu tekniken izena.  

Mozketa-estiloak tekniken aukeraketa eta konbinazio harmonikotik sortzen 

dira: 
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2.1 ESTILO KONPAKTUA 

Estilo honen ezaugarria da pieza bakarrean moztutako mugimendu gutxiko 

adatsak lortzen dituela, zeinetan ilerik ez den irteten. Lortutako ingerada-lerroa 

oso zehatza da, ile guztiak maila berean eta lerro zuzen jarraituan baitaude.  

 Teknika:  

o Mozketa zuzena, posizio horizontalean. 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akabera lerrozuzena puntetan eta jauskera naturalean, aldaera bat 

baino gehiagorekin: zuzena (horizontala), konkaboa (biribildua), eta 

erpin edo V-an eta konbexua (luzeagoa ile-zangoetan, garondoan 

baino). 

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Dentsitate gutxiko edo ertaineko adats finetarako, lerro oso 

markatuak lortu nahi direnean.  

o Aurpegia adatsarekin inguratu nahi denean. 

 

2.2 ESTILO DEGRADATUA 

Estilo honen ezaugarria da ilea geruzatan moztuta dagoela, eta geruzak bata 

bestearen gainean. Estilo honen efektu eta emaitzen oinarrian ile-geruzen 

arteko luzera-aldea dago.   

 Teknika:  

o Mozketa zuzena, posizio bertikalean. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        202 
 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberan, geruza guztiek luzera bera izango dute. 

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Lodiera normaleko eta dentsitate ertaineko adatsetan, punten pisua 

estilo konpaktuetan baino arinagoa izatea bilatzen denean.  

o Teknika honek arintasun ertaina ematen dio adatsari eta, beraz, 

estiloari mugimendu zertxobait ematen dio. 

 

 

 Teknika:  

o Mozketa zuzena, lerro diagonal goranzkoan. 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberan, gaineko geruzak azpikoak baino luzeagoak izango dira. 

 Honako kasu hauetarako aholkatzen da: 

o Lodiera normaleko eta dentsitate ertain edo handiko adatsetarako. 

o Beheko gunea arindu eta garbitu nahi denerako, eta goiko aldean 

pisu gehiago nahi denerako. 
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 Teknika:  

o Mozketa zuzena, lerro diagonal beheranzkoan. 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberan, gaineko geruzak azpikoak baino motzagoak izango dira. 

 Honako kasu hauetarako aholkatzen da: 

o Lodiera eta dentsitate handiko adatsetarako. 

o Adatsaren bolumen gehiegizkoa denean, bolumena kentzeko, 

luzeran ahalik eta gehien moztea komeni denean. 

o Akaberan, goiko aldea arinagoa da, baina beheko aldean ez du 

adats luzeko formatua galtzen. 

 

2.3 ESTILO ASIMETRIKOA 

Hainbat estiloren uztarketa, euren artean ez dutenak zertan loturarik izan. 

Moztean ez daukagu zertan guneak bata bestearekin konektatu: horrela, ile 

motzeko guneen ondoan ile oso luzekoak izango ditugu.  

 Teknika:  

o Lehenago azaldutako tekniken konbinazioa. Arrasetik edo 

makinarekin moztutako guneak izan ditzake.  

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberako estilo zehatz edota oldarkorrak. 

 Honako kasu hauetarako aholkatzen da: 

o Lodiera arrunteko eta dentsitate ertain edo handiko adatsetarako.  
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o Beheko gunea garbi, baina goiko aldean pisu eta ile gehiago nahi 

direnean. 

 

2.4 ESTILO UNIBERTSALA 

Adats motzetarako ohikoa. Kasu honetan, ile-geruzak progresiboki luzatuz doaz 

garondotik burugainera, non luzera handiena hartzen duten.  

 Teknika:  

o Mozketa zuzena, lerro diagonal goranzkoan. 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberan gaineko geruzak azpikoak baino luzeagoak dituen ile 

motza.  

 Honako kasu hauetarako aholkatzen da: 

o Estilo bereziko eta pertsonaleko bezeroentzat. Estilo eta teknika 

hauek eskatzen dute aurpegia oso ondo ezagutzea, batzuetan 

zenbait aurpegiera zuzendu egin beharko baitira. Irudiaren 

ikonologiaren sinbologia ere ondo ezagutu behar da. 
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2.5 PERTSONALIZATZE-TEKNIKAK 

Mozketa-estiloan oinarritzen da mozketa-teknika, baina aholkulariak 

pertsonalizatze-teknikak ere ikasi behar ditu, horiek aukera emango baitiote 

mozketa-estiloa bezeroaren ezaugarrietara, eskarietara eta premietara 

egokitzeko.  

2.5.1 Pertsonalizatze-teknika: koskaduna 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Akaberan zerra-hortzaren forma izango duen punta irregularreko 

lerroa.  

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Punta zuzeneko amaiera saihestu, haien pisua arindu eta 

mugimendutxoa eman nahi denean. 

 

2.5.2 Pertsonalizatze-teknika: mokokatua 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Puntetan ile-kantitatea gutxitzeko. 

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Puntetako pisua arintzeko egiten da. Zerra-hortzen eta entresakaren 

tekniken arteko efektua lortzen denez, jauskera natural handiko ile 

sendoetarako gomendatzen da.  
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2.5.3 Pertsonalizatze-teknika: entresakatua 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Ile asko kentzea, hala luzeran nola horizontalean. 

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Adatsa nabarmen arindu nahi bada, bai kantitatean, bai bolumenean. 

o Teknika hau erabat baztergarria da adats oso finean. 

 

2.5.4 Pertsonalizatze-teknika: lausotzea 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Xerlo bereko punten luzera ezberdina izatea nahi denean eta puntak 

lausotu nahi direnean. 

 Honako hauetan aholkatzen da: 

o Xerloen puntek luma itxura har dezaten, nabarmen arinduko ditugu 

eta mugimendua emango diegu. Guraizeak edo labana erabiliko 

dugu, kendu nahi dugun ile kantitatearen arabera.  
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Laburbilduz: 

 Estilo konpaktuak gomendatzen dira aurpegia inguratu nahi denean eta 

ileari itxura ordenatua eman nahi zaionean. Adatsa aurpegiko obaloari 

egokitzen zaio, haren inguruan eroriz. 

 Ileari mugimendua eman nahi zaionean, estilo lausotuak aholkatzen dira.  

Ile-mozketa bat aukeratzean, irudiaren estiloa osatzen duten elementu 

guztiekin erlazionatu behar da: orrazkera, kolorea, janzkera, makillajea 

osagarriak eta abar. 

3. ADATSAREN FORMA-ALDAKETAK 

Aholkulariek jakin beharko lukete ilearen forma aldi baterako edo era 

iraunkorrean alda daitekeela. Aldaketa mota honen araberakoa da: adatsaren 

egitura aldatzen ote den eta aldaketaren iraupena zein den. Behin-behineko 

aldaketak oinarrizko orrazkera-teknikek eragiten dituzte: hezetasunak, 

luzatzeak eta beroak. Aldaketa iraunkorrak, aldiz, agente kimikoek eragiten 

dituzte. 

3.1 BEHIN BETIKO FORMA-ALDAKETAK 

Behin betiko forma-aldaketak ilearen barneko eraldaketaren ondorio dira. Ile-

apaindegiko profesionalak kimikoki eragiten ditu, keratinan disulfuro-zubiak 

daudela aprobetxatuta: horiei eskerrak, ordu gutxiren buruan ile lisotik 

kizkurtura pasa gaitezke, edo alderantziz. Ilea bustita ere, egindako aldaketek 

iraun egingo dute, ile naturalekoak bailiran. Horregatik diogu behin betiko 

aldaketak direla.  

3.2 BEHIN BETIKO FORMARAKO OINARRIAK 

Produktu kimiko erreduzitzaile bat erabiliz, keratina-kateak bata bestearekin 

lotzen dituzten disulfuro-zubien edo -loturen egituren gainean eragingo dugu. 

Lotura gehienak apurtzen edo aldatzen direnean, keratina-kateak mekanikoki 

tenkatuko ditugu, forma berrira moldeka daitezen: lisoa edo kizkurra. Prozesua 

osatzeko, beharrezkoa da gero lotura horiek leheneratzea, baina forma berrian 

finkatuta. Horretarako, agente oxidatzaile bat (neutralizatzailea) erabiliko dugu.  
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                                     Kizkurra                                                 Leuna 

 
Amoniozko                                     Ur oxigenatua 

tioglikolatoa                                                                        

                                                    
          Berezko adatsa                    Disulfurozko loturarik gabekoa                         Ile uhindua 

 

 Adats kizkurra:  

Ilea kizkurtzeko, produktu kimikoak aplikatuko dizkiegu plastikozko edo zurezko 

moldeetan kiribildutako xerloei. 

 Adats uhindua: 

Aurreko teknikaren aldaera; adatsari uhindu leuna emango diogu. 

 Adats lisatua: 

Lisatzea edo kizkur-desegitea deritzona. Ilea busti ondoren ere mantentzen den 

testura lisoa lortzen da. 
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3.3 BEHIN BETIKO FORMA-ALDAKETAKO PROZEDURETARAKO 
AHOLKULARITZA 

Behin betiko forma-aldaketak ongi aztertu behar dira: egitura kapilarrean 

eraldaketa sakonak eragiten dituztenez, metodoaren kontraindikazio 

teknikoekin ez interferitzea lortu behar da. 

3.3.1 Estilo lisoak 

Teknika: lisatze klasikoa 

 Hautaketa-irizpideak: 

o Uhin natural arinak dituen ilea leun lisatzeko. 

 Gomendioak eta kontraindikazioak: 

o Adatsak egitura osasuntsua izan behar du, prozesua oso gogorra 

delako. 

o Gaur egun, xerloen % 30 baino gehiago koloregabeturik daukan ileari 

ez zaio lisatze-teknikarik aplikatzen.  

Teknika: lisatze japoniarra (ionikoa edo termikoa) 

 Hautatze-irizpideak: 

Lisatze indartsua da. Adats guztiz leuna lortuko dugu, ondoren orraztu gabe ere 

mantenduko dena. Osasuntsu dagoen edozein adatsetan egin daiteke. 

 Gomendioak eta kontraindikazioak: 

o Egitura ona izan behar du adatsak. Adatsa solte eta distiratsu 

geratzen da, jauskera naturalarekin. 

o Aurreko kasuan bezala, xerloen % 30 baino gehiago koloregabeturik 

daukan ileari ez zaio lisatze-teknikarik aplikatzen. 

  



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        210 
 

Lisatze erdiiraunkorra edo progresiboa 

Aurreko helbururako erabiltzen diren beste tratamendu bi aipatu behar dira, 

nahiz eta ez diren forma behin betiko aldatzeko prozedurak, ez baitute 

adatsaren egitura kapilarra aldatzen: 

Pro-keratina lisatua (brasildarra): Zuntz kapilarraren egituraren 

berreraikuntza sakona du oinarri: zenbait substantzia itsasten zaizkio adatsaren 

zuntzari eta horrek efektu leuntzailea dauka.  

        Tratamendu honetarako gomendagarria da erabili behar diren 

produktuek formolik ez izatea, kaltegarria baita bai bezeroarentzat, bai 

aplikatzen duen teknikariarentzat ere. 

 

Taninoplasia: Tratamendu berri-berria, taninoetan du jatorria. Tratamendu 

honek adatsaren uhin naturala guztiz edo zati batean kentzen du, pisua ematen 

du eta, ondorioz, ileari lisatu-efektua ematen dio.  

Tratamendu honek gaitasuna du uhin iraunkorrenak ere lisatzeko, baina ez, 

ordea, adats kizkurra lisatzeko. Produktu hau erabat naturala denez, produktu 

kimikoak erabiltzea komeni ez den adatsetan erabiliko da. Zenbait gabezia ere 

baditu: hiru hilabeteko iraupena du, adatsa koloreztatzeko zenbait egunez 

itxaron behar da eta tindaturiko adatsetan kolore-aldaketa eragiten du. 
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3.3.2 Estilo uhinduak 

Teknika: uhin hautsiak edo surfekoak 

 Hautatze-irizpideak: 

Adats luzeetako erdigunean eta puntetan uhinak egitean datza. Horretarako, 

ilea erdiko ataleraino biltzen da eta uhindura iraunkorrerako produktuak ematen 

zaizkio.  

 Gomendioak eta kontraindikazioak: 

Bai adatsa uhintzeko, bai kizkurtzeko ere, ile-egitura osasuntsua eta 

kalitatezkoa behar da. Adats osasuntsuak hobeto erantzungo dio forma-

aldaketa iraunkorrari, alda daitezkeen disulfuro-zubi gutxiago izango baititu 

egoera txarragoko ileak. Betiere kontuan izan behar dugu disulfuro-zubien 

egoera nolakoa den, eta horren arabera jokatu. 

   

Teknika: uhinak 

 Hautatze-irizpideak: 

Gutxi erabiltzen den prozedura da. Izan ere, egun, uhin handiagoak erabiltzen 

dira, aurreko formakoak alegia. 

Molde handiekin lan egiten da, horien biribilkatze-noranzkoa tartekatuz: 

lehenengo moldea aurpegirantz biribilkatzen badugu, bigarrena garondorantz 

biribilkatuko dugu, eta horrela jarraituko muntaia osoa amaitu arte.  

 Gomendioak eta kontraindikazioak: 

o Prozedura honekin uhinak lortzen dira bai adatsaren sustraian, baita 

erdigune eta puntetan ere. 

o Gomendagarria da erabat zehazten ez diren uhin naturalak indartu 

nahi direnean. 

o Prozedura honek adats oso osasuntsua eskatzen du. 
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3.3.3 Estilo kizkurrak 

Teknika: moldekatua 

 Hautatze-irizpideak: 

Adats osoan kizkur arinak egitean datza. 

 Gomendioak eta kontraindikazioak: 

Aurrekoetan bezala, ezinbestekoa da adats osasuntsua izatea. 

 

Teknika: kizkurtze iraunkorra 

 Hautatze-irizpideak: 

Kizkurra zehatzagoa izango da, eta itxiagoa. 

 Gomendioak eta kontraindikazioak:  

o Prozedura honekin estilo afroak lor daitezke. 

o Ezinbestekoa da adats osasuntsua izatea. 
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4. ILE-MOZKETEN ETA FORMA-ALDAKETA IRAUNKORREN  
ONDORENGO AHOLKULARITZA ETA GOMENDIOAK 

Ile-apainketako edozein prozedurak bezala, hala ile-mozketek nola forma-

aldaketa iraunkorrek gogoeta-etapa bat eskatzen dute, lortutako emaitzak 

baloratzeko eta horren ondoriozko aholkularitza teknikoa egiteko.  

Forma-aldaketa iraunkorreko prozedura ontzat joko da, honako 

betekizun hauek betez gero: 

 Emaitzak bezeroarekin aurrez adostutakoak dira: kizkurtze- nahiz 

lisatze-mailak haren eskaerak eta premiak asebeteko ditu. 

 Adatsak distira egokiko kutikula itxia agertuko du. Prozesuaren 

ondoren, adatsa malgua izango da eta egitura egokia izango du. 

 Ile-sustraiek ez dute markarik izango eta bolumen egokia 

mantenduko dute. Puntak ez dira tolestatuta agertuko eta ez dira 

latzak izango. 

 

Ebaluazioa amaitutakoan, prozedura tekniko horien osteko zainketarako 

aholkuak emango dira. Prozedura tekniko horiek bete ostean, baliteke adatsa 

nahiko lehorra agertzea; horregatik, gomendagarria da adatsa hidratatzea eta 

elikatzea, leuntasuna eta distira berreskura ditzan.  
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5. ILE-ERANSKINAK ETA LUZATZAILEAK 

Gaur egun aukeran dauden ileordeak ezagutzeak lagundu egingo digu 

aholkularitza pertsonalizatua egiten. 

Ile-eranskina: ileordea 

Estaltzen duen gunea: buru-azal guztia. 

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Orrazkeraren estiloa aldatu nahi denean, baina mozketa edo ile-

apainketako prozedura teknikoetara jo gabe. 

 Ilerik ez dagoenean, edo gehiegi erortzen denean (kimioterapiaren 

ondoriozko alopezia). 

 Gogoratu hainbat daudela aukeran: adats naturalekoak, sintetikoak 

edo bien nahasketaz egindakoak. 

 Gomendagarriena adats naturalekoa da, baina, sintetikoek bezain 

ongi transpiratzen ez duenez, kontuan hartu beharko da zenbat orduz 

jantziko den.  

 

Ile-eranskina: Ileorde erdia 

Estaltzen duen gunea: izenak dioen eran, buru-azal erdia estaltzen du. 

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Bolumen gehiago nahi denean. 

 Oso gomendagarria, buruko goialdea estali nahi denean. 

 Aurrekoen material berekoa denez, hautatze-irizpideak ere berberak 

dira.  

 Eranskinak, bezeroaren buruan kokatzean, haren adatsarekin 

integratu behar du, ile bien lotura-puntuak agerian utzi barik.  
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Ile-eranskina: Gizonezkoentzako eranskinak (tupea eta ile-orde erdia). 

Estaltzen duen gunea: gizonezko alopeziarentzat propio diseinaturiko protesiak 

dira.  

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Irudi gazteagoa eman behar denean.  

Izan ere, alopezia androgenikoak zahar-itxura ematen du, eta hori saihesten 

ahaleginduko gara. 

 

Ile-eranskina: Kasketa 

Estaltzen duen gunea: oinarri biribil edo konkaboko ileorde erdia da, 

burugainean egokitzen dena. 

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Adatsak edo orrazkerak ile kantitate handiagoa eskatzen duenean eta 

bolumen handiagoa lortu nahi denean. 

 Aurrekoetan bezala, erantsitako kasketak berezko ilearekin erabat 

integraturik geratu behar du. 
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Ile-eranskina: Chignon mototsa 

Estaltzen duen gunea: eranskin txikia eta luzera ertainekoa da. Orrazkera 

bilduetan integratzen da, haien diseinuak horrela eskatzen duenean.  

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Bezeroaren adatsa ez denean orrazkera egiteko behar den bezain luzea.  

 Bolumen kontua bada, egokiena krepea izango da. 

 

Ile-eranskina: Mototsa edota txirikorda 

Estaltzen duen gunea: adatsa erabat bilduta duten guneak babesten ditu. 

Eranskina ile ehoz osatua eta josia dago, hiruzpalau zentimetro karratuko 

oinarria eginik.  

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Motots luzeko orrazkera egin nahi, eta ilea nahikoa luze ez denean. 

 Orrazkerak txirikorda bat eskatu, baina bezeroaren ilea nahikoa luze ez 

denean.  

 Luzera egokia denean, baina bezeroak bolumen egokirik ez duenean. 
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Ile-eranskina: Krepea 

Estaltzen duen gunea: bolumen handia eman nahi zaien orrazkera bilduko 

guneak. Hasierako txirikorda desegin ondoren, korapilaturiko ilearekin egindako 

ile-eranskina da.  

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Orrazkeran bolumen handiagoa lortu nahi denean eta bezeroaren 

adatsarekin behar beste lortzen ez denean. 

 Baliabide hau sarri erabiltzen da orrazkera bildu eta erdibilduetan.  

 

Ile-eranskina: Ile-luzapenak 

Estaltzen duen gunea: gaur egungo protesi ohikoenak dira. Hainbat lotura mota 

dituztenetik, baliabide nahiko eskuragarria eta erabilia da. 

Honako egoera hauetan aukeratuko da: 

 Bezeroaren adatsa luzatu nahi denean, baina jauskera naturala emanik, 

hau da, mototsean bildu gabe. 

 Ordu gutxiren buruan adatsaren luzera handitu edo bolumena areagotu 

nahi denean. 

Hainbat aldaera ditu; tartean, hiru klikean integratzen den kopeta-ilea. 

 

6. GIZONEZKOEN ILE-APAINKETA 

Gizonezkoen ile-apainketa goraldian da: garrantzi handiagoa ematen diotenez 

euren irudiari eta zainketari, gizonek berariazko zerbitzuak eskatzen dituzte. 
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Ile-apainketako aholkulariak ulertu egin behar ditu gizonezkoen kezkak, gaur 

egungo irudia eta euren nortasuna islatzen duen estiloa eskaintzeko. Gainera, 

bizarra eta bibotea zaintzeko teknikei esker, bezeroarentzat diseinaturiko 

irudiarekin bat datozen estiloak sor daitezke.  

6.1 GIZONEZKOEN ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 

Irudi pertsonaleko aholkulariak gizonezkoaren irudi-estiloak aztertuko ditu, 

bezeroari ondoen doakion estiloa proposatzeko.  

Estiloa: klasikoa 

Ezaugarri nagusiak: pertsona tradizionala, janzkera formal eta neurritsukoa. 

Irudi ziurra, kontserbatzailea eta serioa adierazten du. Kargu politikoak, 

abokatuak, finantza-aholkulariak... dira ezaugarri horietako pertsonen 

lanbideak. 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera tradizionala, ile-marra alboan duela eta testura leunekoa. 

Alboetako adatsa oso motza da (makinarekin). 

 Bizar edo bibotea izanez gero, motza, hiru egunekoa, itzal erdikoa. 

 Ile-zangoak bizarrean integraturik joango dira. 

 

Estiloa: exekutibo irudia 

Ezaugarri nagusiak: pertsona klasikoa, dotorea, hurbilerraza ez dena. 

Urruntasuna adierazten du, ziurtasuna, lidergoa, seriotasuna eta boterea. 

Estilo honetako pertsonen ohiko lanbideak: enpresariak, goi-karguak... 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera zaindua; akaberako kosmetikoak behar izaten dituzte. 
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 Ile-mozketa aurreko estiloko bera izango da, baina alboetan hain 

markatua izan gabe. 

 Irudia oso zaindua denez, ez da gomendatzen ez bizarrik, ez biboterik. 

Ile-zangoak altuera erdian moztuko dira. 

 

Estiloa: minimalista 

Ezaugarri nagusiak: soiltasun-irudia proiektatzen dute, kolore-nahasketa 

handirik gabe. Xumetasunak, dotoreziak eta gertutasunak definitzen dute 

ondoen estilo hau. 

Estilo hau hartzen duten pertsonen lanbideak: profesional liberalak, 

aktoreak, marketin-exekutiboak... 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera informala, aukera ugari eskaintzen dituena: orrazkera afrotik 

hasita, erabat moztura. Ohikoena mozketa unibertsala da: mozketa 

zuzena, goranzko lerro diagonalean egindakoa, eta ile-zangoak altuera 

erdian. 

 Kokospekoa, antxume-kokospekoa eta chevron bibotea oso ongi 

datozkio estilo honi. 
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Estiloa: sortzailea 

Ezaugarri nagusiak: pertsona berritzaile eta ausartak. Irudi originalekoak, 

seriotasunik gabeak eta, batzuetan, eszentriko samarrak. 

Ohiko lanbideak: margolariak, aktoreak, musikariak, irakasleak... 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera dibertigarriak, uneko estiloarekin bat datozenak. 

 Ile-mozketa gutxi egituratuak, amaiera irregularrekoak (sarritan, 

kosmetiko finkatzailea beharko dute). 

 Altuera erdiko ile-zangoak, aukerakoa da bizarra aholkatzea edo ez. 

Baleuka, itzal erdiko bizar edo bibote egituratua izango litzateke. 

 

Estiloa: abangoardiakoa 

Ezaugarri nagusiak: hiriko gizasemea, moda eta azken joerak maite dituena. 

Haren irudia arriskutsua da eta distantzia puntu bat adierazten du. Pertsona 
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pinpirin eta dominatzaileak, berrikuntzak maite dituzte eta nabarmen eta 

arranditsu izatera hel daitezke.  

Lanbide ohikoenak: estilistak, irudi-aholkulariak... 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Modako orrazkerak dira aukera hoberena. 

 Estilo honetarako, modako ile-mozketa, bizarra, bibotea eta ile-zangoak 

aukeratuko dira.  

 

Estiloa: informala 

Ezaugarri nagusiak: estilo moldakorra da, gizonezko informal, tradizional eta 

ohikoena. Bi motatako gizonezkoek jarraitzen diote estilo honi: moda 

interesatzen ez zaionak, eta azken joerei jarraitu eta markako arropa nahiz 

osagarriak erabiltzen dituenak. Gertutasun-irudia islatzen dute, eta erosotasuna 

da nagusi. 

Ohiko lanbideak: gizarteko lanak, udal-karguak, informatikoak... 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera naturala edota egungo joerakoa. Ilearen naturaltasuna eta 

testura nabarmentzen duten mozketak aukeratuko dira. 

 Bizarrarekin, edo gabe. Bizarra izatekotan, osoa edo klasikoa izango da, 

dagokion profesionalak gutxienez astean behin zainduko duena. 
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Estiloa: Hippy-Chic 

Ezaugarri nagusiak: gizaseme pinpirin eta bihurriak, ukitu intelektualekoak. Irudi 

narrasa dute, baina sakon aztertutakoa. 

Ohiko lanbideak: moda-, arte- eta zinema-munduko pertsonal liberal eta 

sortzaileak. 

Estilo honek egurgilea dakarkigu gogora. 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera naturala eta zaindua. Ilearen edertasun naturala nabarmendu 

eta zainketa handirik eskatzen ez duten orrazkerak eta mozketak 

aukeratuko ditugu.  

 Estilo honen azken joerak: bizar oso luzeak, baina biziki zainduak 

(hipster), eta bibote iraultzailea. 

 Estilo honek aurpegian ilea izatea eskatzen du, besteengandik 

bereizteko eta originala eta xelebre samarra izateko.  
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Estiloa: Grunge-a 

Ezaugarri nagusiak: axolagabe- eta desordenatu-plantakoa, arropa higatu edo 

apurtuak janzten ditu.  

Irudi xumea, bihurria, utzikeria ukitua duena. 

Ohiko lanbideak musika arloarekin lotuta daude. 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera berariaz laxoa. Ile-mozketa luzeak aukeratuko dira, punta 

higatukoak (ile horia edo argitua). 

 Bizar osorik gabe ezin pasa: masailean eta beheko ezpainean mugatu 

egingo da, baina lepoko muga ez da hain markatua izango.  

 

Estiloa: bohemioa 

Ezaugarri nagusiak: pertsona hurbilerraza, lasaia eta naturala emango du; arau 

sozialak hala dioelako janzten diren gizonak dira. Janzkera-estiloa vintage da.  

Ohiko lanbideak: sortzaileak, artistak, abeslariak eta abar. 

Gomendatutako ile-apainketako aholkularitza: 

 Orrazkera nahasia eta naturala. Ile-mozketa luzeak ere hautatuko dira 

estilo honetarako: ilea atzera bilduko da, baina tenkatu gabe, eta 

norberaren gustura orraztutako mototsean bilduko da. 

 Bizar hazi samarra, hipster estilora iritsi gabe. 
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6.2 BIZARGINTZA-TEKNIKAK 

Bizargintza-teknika arruntenak honako hauek dira: bizarra kendu, moztu edo 

konpondu, masajea, eta beste zenbait. 

 Bizarra kendu 

Bizarra edo bibotea kentzeko jarduera da: aparra eman ondoren, labana edo 

ahodun beste lanabes bat pasatzen da ilearen hazkundearen noranzkoan. 

Ondoren, aparra bigarrenez emanda, ilearen hazkundearen kontrako 

noranzkoan pasako da. Makina elektrikoarekin, lehorrean egin daiteke. Horrela 

egingo dugu aurpegiko ilea kentzeko edo bizarra nahiz bibotea konpontzeko.  

 

 Konpondu 

Soberako ilea makina elektrikoarekin mozten da, nahiz eta guraize eta 

orraziarekin ere egin daitekeen. 

Bizarra oso itxia bada, guraize bereziekin arindu daiteke. Teknika hori 

aproposa da bizarraren eta bibotearen forma egokia mantentzeko. Gero 

bizargabetuko diren guneak markatzeko ere erabiltzen da.  
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 Indartzaileak aplikatzea 

Toalla heze eta beroa jartzen da aurpegian, eta zenbait minutuz bertan utzi,  

eragina izan dezan. Batik bat bizarra kendu aurretik egitea gomendatzen da, 

leundu dadin. 

  

 Aurpegiko masajea 

Aurpegiko azalaren tratamendu gisa egiten da, bizarra kendu berria denean, 

azala apaltzeko eta leuntzeko, eta kosmetikoen osagai aktiboak hobeto 

barneratzeko. Baliteke bizarra kendu berritan larruazala nahiko sentikor izatea; 

horregatik, masajea ez da oso sakona izango. Masajea urrats arinekin hasi 

behar da, jardundako gunea apaltzeko. Jarraian, intentsitatez igotzen joango 

da, beste maniobra batzuk erabiliz: igurtziak, perkusioak, bibrazioak. Hasi 

bezala amaituko dugu, igarotze arinekin. Manipulazio guztiak arinak eta 

intentsitate baxukoak izango dira.  
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6.3 BERARIAZKO KOSMETIKA 

Bizargintzako tekniketan erabilitako kosmetikoak prozedura-fasearen arabera 

sailkatzen dira: 

 Bizarra kendu aurretikoa. Fase honetako kosmetikoen bidez, batetik, 

gunea garbitzen eta higienizatzen saiatuko gara, eta, bestetik, kendu 

behar den ilea lubrifikatzen eta leuntzen. Horretarako aurkituko ditugu: 

o Berariazko xanpuak: gunea higienizatzeko, hidratatzeko eta distira 

emateko. 

o Lubrifikatzaileak: oro har, oliozkoak izaten dira, baita krema-

formatukoak ere. Bizarra mozteko jarduera bera errazten dute, 

lanabesaren igurtzimenduek aurpegian sor ditzaketen gorriuneak 

saihestuta. 

o Bizarra kentzeko kosmetikoak: krema-, gel- edota apar-formatuan 

daude. Ilea leuntzen dute, bizarra kendu aurretik. Gainera, 

lubrifikatu egiten dute. Mugimendu biribilak eginez aplikatzen dira, 

ile gogorragoa den guneetan indar berezia eginez. 

 Bizarra kendu ondorengoa. Fase honetan, azala desinfektatuta, apalduta 

eta hidratatuta uzteko kosmetikoak erabiliko dira. Honela sailka daitezke: 

masajerako fluidoak, masajea emanez aplikatzen diren aftershave edo 

lozioak, eta bizarraren hidratatzaileak, distira, leuntasuna eta diziplina 

ematen dutenak. 
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13. GAIA 
 IRUDI-ALDAKETARAKO PROPOSAMENA 

Bezeroen premiei erantzutea denez aholkulariaren helburu nagusia, irudi-

aldaketarako proposamena egingo dugu; horretan, irudi-aldaketa amaitutakoan 

lortuko diren emaitzak jasoko dira. 

 

Proposamena egiteko, ile-apaindegiko aholkulariak argi izan behar du zer 

helburu lortu nahi duen eta ondotxo jakin beharko du zein diren hura lortzeko 

beharrezkoak izango dituen baliabide materialak eta pertsonalak.   

 

1. IRUDI-ALDAKETARAKO PROPOSAMENAREN KONTZEPTUA 

Irudia aldatzeko proposamena hauxe da: ile-apainketako aholkularitza-

profesionalak, helburu estetikoak bilatuz, bezero bati aurkezten dion ideia edo 

proiektua. 

Gure gizarteak esparru guztietan lehiakorrak izatea eskatzen digu. Hori dela 

eta, transmititzen dugun irudi pertsonalak berebiziko garrantzia du harreman 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        228 
 

pertsonaletan nahiz lanekoetan. Norberaren irudia ona izateak autoestimua 

areagotzen laguntzen du, baita besteek gutaz duten ustea hobetzen ere. 

2. BEZEROAREN ESKAEREN ETA PREMIEN DESKRIBAPENA 

Bezeroak zerbait falta duela sentitu eta hori eskuratu nahi duenean, eskaera 

eta premia baten aurrean gaude. Desira horiek esplizituak edo isilak izan 

daitezke. 

Gaur egun, ile-apaindegiko bezeroak gehien eskatzen duen aldaketa ilearen 

formaren, luzeraren edo kolorearen esparrukoa izan ohi da. Baina, zenbaitetan, 

bezeroaren eskaerak eta benetako premiak ez datoz bat. Horregatik, oso 

garrantzitsua da elkarrizketa ona egitea, egingo dugun proposamenerako ahalik 

eta datu gehien jasotzeko: bezeroaren aldagai pertsonalak eta lanekoak 

kontuan izan beharko ditugu, horiek bizitza-estiloarekin, pertsonalitatearekin, 

ezaugarri estetikoekin eta laneko jarduerekin uztartuta lortuko baitugu 

proposamen egokia egitea. 

Bezeroa ezagutzea funtsezkoa da eta, horretarako, ezinbestekoa da hari 

entzutea, lasai hitz egiten uztea, komunikazio jarioa erraztuko duen giro 

atsegina eta konfiantzazkoa lortzea.  

 

2.1 NORTASUNA 

Gizakia bakarra eta ezberdina da, baina, hainbatetan, berdintsu jokatzen dugu, 

pertsonok partekatu egiten baititugu zenbait izaera-ezaugarri. Kanpoko itxurak 
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(janzkerak, orrazkerak, koloreek, osagarriek...) transmititzen duen informazioa 

aintzat hartuta, gizakiak hiru nortasun mototako batean sailka daitezke: 

 Nortasun librea. Abegikorrak dira, estilo  alai eta xumekoak. Konfiantza 

transmititzen dute eta, normalean, pentsamolde irekikoak dira. Itxura 

natural eta erosoa emango dieten orrazkera-, kolore- eta mozketa-

estiloak eskatu ohi dituzte.   

o Janzkera: eskote nabarmeneko kamiseta eta jaka irekiak, mahuka 

motzak eta lerro desegituratu mugimendudunak. 

o Koloreak: xumeak, intentsitate gutxikoak, zuritik gertu dagoen 

gamakoak. 

o Osagarriak: ezer ez, edo gauza txikiren bat. 

o Adatsa: orrazkera naturala, soltea, mugimenduduna eta 

zurruntasunik gabea. 

o Kosmetikoak: finkapenik ematen ez duten mugimendu naturaleko 

produktuak. 

o Lurrina: kolonia-ura, lore- edo fruitu-usainekoak. 

 

 Nortasun sofistikatua. Irudi fisiko oso landua agertzen dute, osagarri 

eta produktu kosmetikoen bidez lorturikoa. Adatserako orrazkera oso 

landuak eta kalitate handikoak eskatzen dituzte, uneko modaren 

araberakoak. 

o Janzkera: jantzi erdiestuak eta sorbaldetan egituratuak, eskote 

handirik gabekoak. 
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o Koloreak: ilunak, seriotasuna eta urruntasuna ematen dute. 

Konposizioan urdin nahiz beltz kantitate handia dute. 

o Osagarriak: eskularruak, bufandak, poltsak, gerrikoak eta 

betaurrekoak. Bitxi eta erloju handi eta probokatzaileak. 

o Adatsa: orrazkera oso zainduak, kopeta-ileak eta gehiegizko 

bolumena erabiltzen dituzte. 

o Kosmetikoak: finkapena ematen duten produktuak, bolumen 

krepatuaren efektua errazteko. Gizonezkoengan arruntak dira 

bizarra eta bibotea. 

o Lurrina: lurrin intentsuak eta sakonak: kanela, sandaloa... 

 

 

 Nortasun autoritarioa. Irudi kontserbatzailekoak, akasgabe eta 

dotoreak. Errespetua, seriotasuna, lidergoa, sinesgarritasuna eta boterea 

adierazten dute. Ez dute eskatzen modari jarraitzea. 

o Janzkera: lerro zuzenegiko jantziak edo trajeak. Arropa klasikoa, 

inoiz modaz pasako ez dena. 

o Koloreak: intentsuak, beltza eta gorria dira nagusi. 

o Osagarriak: kolore eta forma sotileko oinetako, poltsa eta 

gerrikoak edo, bestela, osagarririk gabea. Edozein koloretako 

kareizko, metalezko eta plastikozko betaurrekoak nabarmentzen 

dira. Bitxi txikiak, urrezkoak, perladunak, marfilezkoak... 

o Adatsa: mozketa egituratua eta lisoa. Bilduta ere eraman 

dezakete. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 
 

                                   Irudi pertsonala                                        231 
 

o Kosmetikoak: Finkapena emango duten produktuak, ilea bilduta 

eramateko. 

o Lurrina: Egungo lurrinak, usain sakon, min eta epelekoak. 

 

2.2 EZAUGARRI ESTETIKOAK 

Denok ditugu gure ezaugarri estetikoak; esaterako, altuera, gorpuzkera, 

azalaren kolorea... Ez dituzte eskaera eta behar berdinak izango emakume 

beltzaran eta ertainak, eta gizonezko zuri eta altuera handikoak. Premia eta 

eskaerak zehazteko azterketa morfologiko eta estetikoa egingo da, txosten 

teknikoan deskribatuko dira antzemandako ezaugarriak eta, behar izatekotan, 

egin beharreko zuzenketak. 
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2.3 GIZARTE- ETA LAN-PREMIAK 

Analisi prozesuan, zuzenean galdetu behar zaio bezeroari zer lanbide duen, bai 

eta lan egiten duen enpresak irudi eta itxura-baldintzak ezartzen ote dituen.  

Ingurune laboralaren, ordutegiaren eta lanpostuaren berri izateak erraztuko 

digu bezeroari bere premien araberako proposamena egiteko lana. 

Irudiak bat etorri behar du egiten den lanarekin, norberaren enpresaren 

profilarekin eta filosofiarekin. Baina, lanaldia amaitutakoan, gerta liteke irudi hori 

aldatzea. Esaterako, ez zaio proposamen bera egingo banketxe bateko 

zuzendariari eta jendaurrean lan egiten ez duen pertsona bati: horietako 

bakoitzaren eskakizunak ez dira berdinak izango, ezta premiak ere. 

Lehenengoak irudi dotoreagoa beharko du; bigarrenak, aldiz,  estilismo 

funtzionalagoa eta erosoagoa izan dezake. 

 

2.4 EKITALDIETARAKO PREMIAK 

Sarritan, bezeroek garrantzi handiko ekitaldiren bat dutenean kontratatuko dute 

aholkularia: ezkontzara, interes handiko bilerara... zer irudi eraman behar duten 

jakin nahiko dute.  
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Aholkulariak ahalik eta informazio gehien bilduko du, protokoloak ezartzen 

dituen janzkera-arauak barne, horien arabera aukeratuko baitira ekitaldirako 

egokia den itxura lortzeko ile-apaindegiko eta makillajeko teknikak.  

 

Proposamena egiteko, bezeroari zenbait datu eskatu beharko zaizkio: 

 Aukeratutako janzkera: estiloa, testura, kolorea… oinarrizko datuak dira 

ilearen formari (bildua, soltea, uhindua...), koloreari eta bolumenari 

buruzko aholku aproposak emateko. 

 Ordutegia: datu garrantzitsua da, ez baita gauza bera bazkari bat izatea 

edo negozio-afari bat izatea. Izan ere, egunez orrazketa solteak nahiz 

erdibilduak eraman daitezke, baina gauekoak bilduak eta 

sofistikatuagoak izan ohi dira. 

 Lekua:  aztertzeko kontua da, ospakizunak zeharo ezberdinak izan 

baitaitezke: ezkontza zibila eta egunez, edo elizan eta arratsaldez; edo 

hondartzan, lagunekin, Eivissa estiloan; edo lagun afari bat ere izan 

daiteke... 

 Data: kronograma egiteko gakoa da, horren araberakoa izango baita 

proposamena. Esaterako, gerta liteke hilearen buruan ezkonduko den 

bezeroak kirurgia kapilarra egin nahi izatea, ilearen dentsitatea 

handitzeko. Egin daitekeela ziurtatzeko, alor horretako profesionalekin 

kontaktatu beharko da, eta kalkulatu ea hilabetean astirik izango ote 

duen kirurgia eta haren errekuperazioa egiteko. Hala ez balitz, teknika 

hori baztertu eta beste zerbitzu bat eskaini beharko zaio bezero horri. 
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Ekitaldietarako premiak 

 

3. DIAGNOSTIKOA 

Emaitza onena lortu eta bezeroaren eskakizunak asebetetzeko, aholkulariak 

diagnostiko bat egin beharko du balorazio-txostena egin aurretik, honako xede 

hauetarako egin ere: 

 Jakin, bezeroak zer asmo duen adatsarekiko. Entzumen aktiboaren 

teknikak erabiliko dira, galderak eginez eta bezeroaren iritzia aintzat 

hartuz. 

 Behatu haren estiloa, orrazteko era eta gune emozionalak nahiz 

garrantzirik gabekoak. Hainbatetan, zenbait keinu hitzak baino 

esanguratsuagoak dira. 

Aholkulari profesional baten ezaugarri esanguratsuenetako bat sormena da; 

horrela, hainbat orrazkera-, kolore- eta adatsaren mozketa-estilo proposatu 

behar ditu, azkartasunez eta ziurtasunez, zenbait galderaren laguntzarekin: 
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 Zer motatako janzkera erabiltzen duzu gehienetan? 

 Gorputzaren zein atal nabarmendu nahiko zenuke? 

 Zer ezaugarri estetiko kenduko edo lausotuko zenuke? 

 Zer kolore ez duzu gustuko, edo ez duzu inoiz janzten? 

 Ongi ulertu badizut, nahiko zenuke.............................? 

 Gustatuko litzaizuke....? 

Eta beste galdera asko. Entzumen aktiboa egin, bezeroari galdetuz eta 

haren iritzia kontuan hartuz. 

Diagnostikoan hainbat aukera eztabaidatuko dira eta, ondoren, informazio 

txostenerako aztertuko ditugu. Besteak beste: 

 Bideratze-analisia: Diagnostiko guztiek bideragarritasun-analisia izan 

behar dute, zeinean baloratuko den ea proposaturiko zerbitzu teknikoak 

egingarriak diren. Beti ezingo dira bezeroaren desira guztiak bete;  

batzuetan ez diogu bezeroari zerbitzuren bat aholkatuko, haren ilearen 

edo buru-azalaren ezaugarriak ez baitira egokiak izango.  

 Tenporalizazioa eta gauzatze-prozedura. Ziurtatu beharra dago, behar 

direnerako, prest egongo direla profesional kolaboratzaile guztiak eta 

erabiliko diren baliabideak. Horretarako, lan tekniko guztiek ongi 

planifikatuta eta sekuentziatuta egon behar dute, bermatu behar baita 

proposamena, hau da, planteaturiko baldintza guztiak, bete egingo dela. 

Aholkulariaren betebeharra da proposamena gauzatzeko zehaztu diren 

prozedura guztiak beteko direla ziurtatzea. 

Zehaztu beharko da prozesuak zer epetan amaituko diren: epe laburrean 

(egunak edo asteak), edo epe erdi nahiz luzean (hilabeteak edo urteak).  

 
JARDUERAK 

DENBORA-TARTEAK 
APIRILA MAIATZA EKAINA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Alfabetatze teknologikoko 
jardunaldiak programatzea 

            

Ekipoen egoera egiaztatzea             

PC-ak mantentze-eta konpontze-
baliabideak kudeatzea 

            

PCetan mantentze-lanak egitea             

Erakundeko teknologia- 
erabiltzaileei tailerrak eskaintzea 

 
 

           

Proiektua ixteko jardunaldia             
Gantt-en diagrama 
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3.1 GANTT-EN DIAGRAMA 

Gaur egun, egin beharreko eragiketa teknikoak sekuentziatzeko hainbat teknika 

grafiko eta programa informatiko dauzkagu aukeran: Gantten diagrama, egutegi 

edo agenda informatikoa... Horien bitartez, programaturiko saio guztiak azkar 

batean izango ditugu begi-bistan.  

Ziurtatu beharra dago programatutako tenporalizazioak saioen ordena 

errespetatzen duela, bai eta saiootako emaitzak ager daitezen behar den beste 

denbora ematen duela, horrela lortuko baita saiook aurreikusitako unean egitea. 

Esaterako, forma aldaketa iraunkorra eta dekolorazioa egin behar badira, 

kontuan izan behar da, alde batetik, zer ordenatan egin behar diren eta, 

bestetik, bi jardueren artean utzi behar den denbora-tartea. 

 Profesional kolaboratzaileak. Ekipoa sortu aurretik, komeni da 

proposamena gauzatuko duten profesionalekin hartu-emana izatea. 

Horrela ebaluatuko baitugu haien gaitasuna, kalitatea eta aurrekontua, 

eta jakingo dugu behar ditugun egunetan libre ote dauden. Jakin behar 

dugu hirugarren bat kontratatzean negoziatu egin beharko dugula eta 

langileak kudeatzeko plana izan behar dugula, horrek emango baitio 

kohesioa taldeari.  

Aurrekoa kontuan izanik, egokia izan daiteke talde bat sortzea aplikazio 

informatikoren batean (bezeroaren kudeaketarako CRM softwarean, 

profesionalen arteko kolaborazio-lan dokumentalerako Groupware programa 

batean...), parte diren profesional guztiekin. Horren bitartez, lana nola doan 

esango diegu, kontu garrantzitsuak erabakiko ditugu, premiak detektatu eta 

arazoak laster batean konponduko ditugu.  

4. IRUDI PERTSONALAREN IKERKETAREN BALORAZIOA ETA 
TXOSTENA 

Bezeroari buruzko informazio guztia bilduta, lortu nahi ditugun emaitzak nola 

erdietsi jakindakoan (diagnostikoa), jasotako datu guztiak xehe aztertuko 

ditugu. Bezeroaren desira eta premiak asebeteko dituzten ile-apaindegiko 

teknikak zehaztuko ditugu, honako hauek jasota:  
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 Adats-mozketa. Adatsaren luzera (motza, ertaina, luzea) eta gune 

garrantzitsuak zehaztuko dira: esaterako, kopeta-ilea, garondoa, 

geruzatzeak eta asimetriak. 

 Nahi den forma. Ilearen forma egokiena aukeratuko da (lisoa, kizkurra, 

uhindua) eta forma-aldaketa iraunkorra edo aldi baterakoa erabiliko da. 

 Koloreak. Aldagai askoko proposamena da: 

o Ile zuriak estaltzea. 

o Norberaren tonu-oinarria kontuan harturik, ilea iluntzea edo 

argitzea, intentsitate handiagoko edo txikiagoko tonalitateak 

erabiliz.  

o Tonu nahiz distira bateko edo gehiagoko kolorazioak egitea. 

Aukera-sorta itzela izango dugu eskura. 

o Ile-sortak egitea, lodiera, kolorea eta aplikazio-gunea aldatuz eta 

ileari argi gehiagoko edo gutxiagoko efektuak emanez. 

 Orrazkera-teknika. Estilo egokiena baloratzea: adats soltea, bolumen 

eta forma gehiagorekin edo gutxiagorekin (puntak gora, kizkurtuak, lisoa 

edo markatua) edo adatsa guztiz edo zati batean bildua, eta zenbait 

teknika aplikatzea ( txirikordak, kiribilduak, gurutzatuak, bukleak...) 

 Erabiliko diren produktu kosmetikoak: nahi den emaitza lortu eta 

mantentzeko. 

Bezeroaren itxaropenei erantzun onena emateko, profesional on batek 

honako urrats hauek egin beharko lituzke: 

 Joerei eta modari buruzko informazioa bakarrik ez, hainbat gairi 

buruzkoa ere irakurtzea. Askotariko irakurketek errealitatea beste modu 

batean edo beste ikuspegi batekin interpretatzeko ideiak eta bitartekoak 

emango dizkio. 

 Irudiaren sektoreko profesionalekin bizipenak trukatzea, profesional  

jantziagoak izateko. Ikastaroetan, mintegietan, foroetan... parte hartzea, 

ezagutzak eguneratzeko eta profesional hobeak izateko. 

 Jakin-mina funtsezkoa da. Joerak, teknika berritzaileak, kanpoko 

profesionalak, marka komertzialak... horiek guztiak ikertu eta aztertu 

behar dira, arazo berari erantzun bat baino gehiago ematea ahalbidetuko 

baitigute. 
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 Ideia guztiak idatziz jasotzea. Beti izango da proiektuan tokirik ez daukan 

ideia baztertzeko astia.  

 

4.1 TXOSTEN TEKNIKOA 

Aurpegiaren eta gorputzaren proportzioak, lerroak eta bolumenak baloratzeko 

galdetegia eta kolorearen analisia egindakoan, txosten bat idatziko dugu. 

Horretan, bezeroaren premiak zehaztuko ditugu eta, horiekin batera, ondoen 

ematen dioten ebakera, orrazkera-estiloa eta koloreak (tonuak eta distirak), 

betiere bezeroaren kanpoko itxura edertzeko eta bere pertsonalitatera eta 

gizarte nahiz laneko premietara egokitzeko. Ez dira ahaztu behar 

gizonezkoaren berezko ezaugarriak: bizarra, kokospekoa, bibotea eta ile-

zangoak. 

 

Bezeroaren txostena egiteko txantiloirik ez dagoenez, gomendagarria da 

aholkulari bakoitzak berea diseinatzea. Bezeroaren ezaugarrietara egokitu 

beharko luke, balorazio-galdetegian bildutako informazioa eta datu 

garrantzitsuenak erreferentziatzat hartuta, hala nola: 
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1. Informazio-txostenaren data 

2. Bezeroaren datuak (izen abizenak, helbide elektronikoa, telefonoa...) 

3. Bezeroaren irudiaren datu zehatzak: 

a. Garezur mota 

b. Silueta mota 

c. Lepo mota (aurreko aldea eta atzeko aldea) 

d. Aurpegiaren ingurua (ezaugarri nagusiak adierazita eta zein 

motatakoa den zehazturik) 

e. Kopeta mota 

f. Profil mota 

g. Aurpegiera mota 

h. Aholkatutako adats-mozketak eta orrazkera-estiloak. Gizonezkoen 

kasuan, aholkatutako bizar-, bibote-... estiloak ere zehaztuko dira. 

4. Kolore-testa: 

a. Azalaren kolorea 

b. Begien eta begi-ninien kolorea 

c. Adats naturalaren kolorea 

d. Aholkatutako oinarriak eta distira-kolorazioak 

5. Osagarriak: 

a. Janzkera-estiloa 

b. Osagarrien estiloa 

c. Behar den harmonia mota 

d. Orrazkeraren edo osagarrien protagonismoa 

e. Aholkatutako forma eta bolumena 

5. DISEINUAREN ELABORAZIOA 

Gizakiaren irudiari etekin handiena atera behar zaionez, gure ideiak bezeroari 

aurkeztu baino lehenago baloratu egin beharko ditugu, bai eta emaitza ona 

lortzeko behar diren ondorioak atera ere. Profesionalak berrikuntza 

iragankorrak alde batera utzita diseinatu behar du, irudia orekatuko duten 

visagismo-arauetan oinarrituta, erraza baita modarekin bat jokatzea  

—normalean bezeroak hala eskatuta— nahiz eta horrela bezeroari mesederik 

egin ez.  
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Aurkeztutako diseinuren batek bezeroaren itxaropenak asebetetzen baditu, 

nahikoa da hura sakon garatzea; ez dugu zertan gure gain hartu sortutako ideia 

guztiak muturreraino garatzeko lana, azkenean bezeroak bakarra aukera 

dezan.  

 
Diseinuaren elaborazioa 

5.1 BOZETOAK SORTZEA 

Bozetoetan elaboratutako irudiek aukera emango digute proposaturiko ideiak 

azkar adierazteko eta erakusteko. Horrela, bezeroak zirriborraturik ikusiko du 

ilearen luzera, testura, forma, kolorea eta orrazkera nola geratuko zaizkion. 

Ezer baino lehen, bozetoa zein formatutan egingo den erabaki beharko dugu: 

 Formatu digitala. Nahikoa dugu ordenagailu edo tablet bat eta bozetoak 

sortzeko aplikazioren bat izatea: Inkis, ArtStudio, Brushes, Ink Artist... 

Edozein lekutan eta unetan has gaitezke zirriborroak egiten. Irudiak erraz 

sortzeko aukera ematen du. 

 Formatu fisikoa. Teknologiak lana asko errazten duen arren,  profesional 

askok oraindik ere nahiago dute zirriborroak paperean arkatzez egin, 

estilo propioa garatzeko eta besteengandik bereizteko aukera ematen 

baitie. Gainera, marrazten ari dela profesionalari ideia gehiago sortzen 

zaizkio. 

Ideiak garatu nahi diren formatua aukeratu ondoren, sorkuntzako 

prozedurari ekingo zaio. Horretarako, honako pauso hauek egingo dira: 
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 Aurreikuspena. Pentsatu norentzat den, eta hainbat ikuspegitatik 

begiratu azken emaitza izango dena: marraztuko duguna hobeto ulertzen 

lagunduko digu. 

 Erosotasuna. Gertu izan beharko dugu material guztia; orientatu argia,  

pantaila edo papera ederto ikusteko; hartu jarrera ergonomikoa, jarrera 

txarrak mina eta giharretako lesioak eragin baititzake. 

 Marraztu. Gogoratu zirriborroa dela; ez dauka azken irudiak bezain 

definituta egon beharrik, baina ideia nagusia hauteman egin behar da.  

Hutsetik edo irudi nahiz silueta tipo batetik has gaitezke, horrela ideia 

nagusian zentratuko baikara: adatsean.  

 Amaiera. Amaitutakoan, erakargarriagoa gera dadin, atzeko planoari 

kolorea eman diezaiokegu.  

   
Bozetoak sortzea 

5. 2 IRUDI-ALDAKETA EUSKARRI INFORMATIKOAN 

Egindako proposamenak gauzatutakoan (orrazkera, kolorea, mozketa, 

makillajea, osagarriak...), bezeroa nola geratuko litzatekeen digitalki 

simulatzeko badira aplikazio ugari, bai online, bai euskarri informatikoan 

instalatzekoak: Hair Pro, Beauty Wizard, Hair Master... 

5.2.1 Aplikazio informatikoak 

Jarraitu beharreko urratsak oso antzekoak dira aplikazio gehienetan; alde 

bakarra izan ohi da aukeran dagoen estilo kopurua. 
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5.2.2 Irudi-aldaketarako proposamenaren egitura 

Proposamen pertsonalizatua izan behar du, beharrezko informazio guztia 

jasoko duena. Bezeroak bere burua identifikatu behar du aurkeztutako 

proiektuan. Aurkeztuko den azken proposamenak honako parametro hauek argi 

jaso behar ditu: 

 Izenburua. Bezeroaren harremanetarako datuak jaso (izen-abizenak, 

telefonoa, helbide elektronikoa...), hasiera-data edo, ekitaldi baterako 

bada, amaiera-data eta, labur, behar den beste edozein informazio. 

 Proposamenaren aurkezpena. Gutxienez bi proposamen aurkeztu 

behar dira, paperean edo formatu digitalean: ondo idatzitako testua 

izango da eta, aukeran, argazkiak gehituko zaizkio. Irudiaren alde onak 

nabarmentzeko eta txarrak zuzentzeko edo hobetzeko neurriak hemen 

azaldu behar dira.  

 Metodologia. Prozedura urratsez urrats garatuko da. Zehaztuko da zer 

teknika aplikatuko den (kolore-, forma-, mozketa-aldaketa eta abar), nork 

aplikatuko dituen eta zein izango den tenporalizazioa, aukeratutako 

datan lan tekniko guztiak eginda egon daitezen. Datetan egun libreak 

utzi beharko dira, ezustekoren bat gertatuz gero hura konpontzeko astia 

egon dadin.  

 Aurrekontua. Behar diren baliabide ekonomikoak jasoko ditu: 

profesional kolaboratzaileen eta erabilitako produktuen kostua zehaztuta 

agertuko da, baita azken zenbatekoa handitu lezakeen edozein gehigarri 

ere.  

 Gomendioak. Estilo berria luzaroago mantentzeko —edo hura 

lortzeko— behar diren teknikak eta kosmetikoak zerrendatuko dira. 
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5.2.3 Aurkezpen-formatua aukeratzea 

Proposamena aurkeztean, funtsezkoa da formatua aukeratzea. Txikikeria eman 

lezakeen arren, formatu egoki batek sinesgarriagoa egingo du proposamena.  

Aurkezpenak sortzailea eta interesgarria izan behar du; horretarako, lan-

karpeta originalak diseina daitezke edo formatu digitaleko aurkezpen 

erakargarria egin, eragin handiagoa izan ohi baitute. Gaur egun, aplikazio 

informatiko askok errazten digute irudiak, soinuak, testuak... txertatzea. 

Aipagarrienak, hauexek: 

 Diapositiba-aurkezpena. Power Point-eko aurkezpen ere esaten zaio. 

Testuak, ilustrazioak, argazkiak, marrazkiak, taulak, soinuak... dituzten 

pantailak sortzen dira. 

 Aurkezpen dinamikoa. Aurrekoaren antzekoa da, baina aukera ematen 

digu edukia mugimendu-efektuekin sortzeko. Aurkezpena egiteko modu 

originala da, bestelakoa, eta proposamena erakargarriagoa izango da. 

Prezi programa informatikoak lagunduko digu honelako aurkezpenak 

egiten. 

 Bideoa. Ikus-entzunezko muntaiak gero eta gehiago erabiltzen dira, 

sormen-aukerak handitu egiten direlako eta kostua ez delako oso 

handia. Bideoak irudiekin, pantaila-argazkiekin, efektu bereziekin, 

testuekin, soinuekin... sor daitezke. Gehien erabiltzen diren programak:  

Adobe Premier, Avid, iMovie edo Final Cut. 
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5.3 IRUDI-ALDAKETAKO PROPOSAMENA AURKEZTEA 

Egindako lan guztiak (elkarrizketa, irudi-azterketa...) bezeroa aholkularitza-

zerbitzua kontratatzera eraman dezan, funtsezkoa da ile-apaindegiko 

aholkulariak proposamena ezagutzera ematen eta saltzen jakitea.  

Honako hauek dira egin beharreko urratsak: 

 Arreta. Bezeroari deigarria egingo zaion eta premiak aseko dizkion 

proposamena aurkeztu behar da. Horretarako, formatu erakargarria eta 

ongi idatzia erabiliko da. Lehenengo inpresioaren menpe dago 

proposamenak arrakasta izatea ala ez, baita bezeroak ile-apaindegiko 

aholkulariaz edo haren enpresaz izango duen iritzia ere.  

 Interesa. Bezeroaren arreta lortutakoan, haren interesa piztu eta  

konfiantza irabazi behar dira. Lehenengo 25 hitzak funtsezkoak dira, are 

gehiago onura handia agintzen dioten esaldiak tartekatzen badira, 

esaterako: 

o Proposamen honetan erakutsiko dizugu nola hobetu zure irudia. 

o Adierazitako urratsei jarraiturik, hauxe aldatuko duzu: .... 

o Ba al zenekien? Zure irudia hobetuko duzu, hauexen bitartez: ... 

 Frogaketa. Interesa lortu ondoren, mantendu egin behar da: onena,  

bezeroari frogatzea propio diseinatu diogun proposamenak bere premiak 

aseko dituela. Beharko balitz, probak erabiliko dira: irudiak, zirriborroak, 

ileordeak, kolore-karta... 
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Proposamenen aurkezpena 

Hizkera eta gorputz-hizkuntza, biak zaindu beharko dira konfiantza- eta 

sinesgarritasun-giroa sortzeko.  

Hauxe da aurrekontua azaltzeko unea. Bezeroari irudi-aldaketarako 

beharrezkoak diren zerbitzuen, produktuen eta kolaboratzaile adituen kostua 

azalduko zaio.  

 

 Ekintza. Aurkezpena amaitzeko azken urratsa da: bezeroaren nahiak eta 

premiak antzeman dira, neurrira egindako soluzioa proposatu zaio, eta 

kostua zehazten duen aurrekontua egin. Geratzen den azken urratsa: 

bezeroak erabakitzea aldaketa-proposamena onartzen duen ala ez. 

Zalantzarik balu, argitu egin beharko zaizkio.  
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5.4 PROPOSAMENARI ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA 

Erantsita, bezeroarengandik jasotako dokumentazioa eta proiektua egiteko 

landu duguna aurkeztu behar dira. Egindako lana erakutsiko dugu eta, 

proposamena onartuko balitz, egin beharrekoak zehaztuko ditugu. Esaterako:  

 Bezeroaren datuen fitxa 

 Nahien eta premien deskribapena 

 Indartu edo alda daitezkeen ezaugarriak jasoko dituen txosten 

teknikoa 

 Bozetoak 

 Irudi-aldaketarako egin beharko diren ile-apainketako eta 

bizargintzako lan teknikoen zerrenda 

 Zerbitzuen egutegia 

 Zerbitzuen eta kanpoko profesionalen itunak eta kontratuak 

 

Bezeroaren datu pertsonalak dauzkan informazio guztia, hala bildu duguna 

nola guk sortu duguna, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak esandako 

moduan gorde behar da: fitxategi berezi batean antolatuta, dela automatizatua 

(euskarri informatikoan), dela automatizatu gabea (euskarri fisikoan edo 

paperean). 

Fitxategiaren arduradunak eta erabiltzaileek sekretu profesionala gorde 

behar dute eta bertan dauden datuak babestu: horrela eskatzen du deontologia 

profesionalak. Bezeroari bere premietara ondoen egokitzen den proposamena 

aurkezteko baino ezingo dira erabili datuok.  

Galdetegi eta inprimakietan argi azalduko da izaera pertsonaleko fitxategi 

bat dagoela, bertan jasotako datuak nork irakurri ahalko dituen eta nork duen 

fitxategia zaintzeko ardura.  
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14. GAIA 
IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOETARAKO  

IRUDI-AHOLKULARITZA ILE-APAINKETAREN BIDEZ 

Ile-apainketaren bidez egindako irudiaren aholkularitza, oraintsu arte, 

eraginkorra, baina bigarren mailakoa izan da ikus-entzunezko ekoizpenetan. 

Gaur egun hori aldatuz doa, eta horren froga da, lehen Oscar sariak banatu eta 

handik 84 urtera, ile-apainketa kategoria lehen aldiz izan dela onartua 2013. 

urteko ospakizun handian Makillaje eta Ile-apainketa izenpean. 

Ekoizpen bera era askotara aurkeztu daiteke; baina aurkezpen egokienak 

ezagutza, eskarmentua eta publikoarekin konektatzeko ikuspegi ezberdin bat 

izan behar ditu.  

 

1. IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOETARAKO 
PROPOSAMENAK 

Aurreprodukzioa faserik garrantzitsuenetarikoa da ikus-entzunezko 

ekoizpenetan (hau da, ikus-entzunezko komunikabideentzako edukiak egitean; 

gehienetan, zinema eta telebista); izan ere, prozesu horretan definituko da zer 

ideia eta proiektu mota garatuko den, eta galdera hauei emango zaie 

erantzuna: 
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 Zer kontatu? Azaldu nahi den ideia orokorra, istorio bat dela, amets bat 

dela, literaturako lan bat dela edo gertaera bat dela. Bizpahiru 

paragrafotan laburbiltzen da egileak transmititu nahi duena. 

 Zer motatako ekoizpena egingo da? Aukera asko dagoen arren, 

gaingiroki hiru mota garrantzitsu daude ideia bat kontatzeko: fikzioa, 

dokumentala edo bideo-sorkuntza. 

 Iraupena? Film laburra, metraje ertaineko filma, film luzea edo minutu 

bateko bideoa. 

Informazio horrek guztiak proiektuak zer behar duen erakutsiko du, hala 

nola kokapena, giza baliabideak, eta baliabide teknikoak eta artistikoak. 

Hartara, behar beste datu bilduko dira ile-apainketako aholkularitza-

proposamen bat egiteko proiektuan parte hartzen duten pertsonaientzat. 

Proposamenak hiru fase izango ditu: 

 Abiapuntua. Ikuspuntu artistikotik eta pertsonaien ikuspuntutik 

xehetasunez zehaztuko dira beharrak. 

 Lanerako plana. Aholkulariak eta produkzio-taldea elkarlanean arituko 

dira. Produkzio-taldea filmatze-saioak antolatzeaz arduratzen da, 

adibidez, zenbat aktorek eta figurantek hartuko duten parte, 

grabazioaren zer egunetan hartuko duten parte, zenbat plano, eszena 
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edota sekuentzia grabatuko diren, eta azken finean, eguneroko lan-

jardunean eskuragarri izan behar duten guztiaz. 

 Aurrekontua. Proposamenean kontuan izan beharreko alderdi oso 

garrantzitsua da. Izan ere, objektibotasunez eta ahalik eta kostu 

ekonomiko txikiena erabilita egin behar da. Aurrekontuak gora egiten du 

pertsonaia askoren parte-hartzearekin eta horrek guztiak dakarrenarekin; 

esaterako, ile-apainketako aholkulariak. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Aurrekontuarako koordinazio bilera 

1.1 BALDINTZA ESZENIKOAK 

Grabatzeko eta editatzeko beharrezkoak diren ekipo tekniko eta informatikoak 

ez ezik, ezinbestekoa da ezagutzea istorioa edo ideia nagusia, kokapena edo 

grabaziorako aukeratutako lekua, eta parte hartuko duten pertsonaia guztiak 

ere. Hori guztia lagungarria izango da proposamenean aurkeztuko diren 

aukerak diseinatzeko. 

 Ideia nagusia. Irudi bisuala adierazten du, eta zuzendariak hartu 

beharko duen lehen erabakietako bat izango da. Irudi-aholkularientzat 

oso garrantzitsua da ideia hori ezagutzea, garatuko dituzten 

proposamenak eta aukerak horretan oinarrituko baitira. Beraz, kontuan 

izan behar da deskribatuko den garaiak markatuko duela 

proposamenaren ildoa. Horren ondorioz, proposamenek beti izan 

beharko dute ezberdinak, zuzendariak transmititu nahi dituen ideia 

bisualak diferenteak izango baitira. 
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 Kokalekuen erabilgarritasuna. Proiektuaren araberakoa izango da, eta 

gehienetan istorioak berak zehaztuko du filmatzeko lekurik onena zein 

den. Kanpo-kokalekuetan edo barne-kokalekuetan filmatzen bada ere, 

honako hauek kontuan izan beharko dira: argiztapen mota, tenperatura, 

eguraldia, etab. Izan ere, alderdi horiek oso inportanteak dira ile-

apainketako aholkularientzat, beren jarduera teknikoetan zer produktu 

erabili baldintzatuko baitie. 

 Aktoreak aukeratzea. Zuzendariarentzat casting egoki bat egitea 

eginkizun zailenetariko bat da. Behin aukeratuta, aholkularien lana 

aktoreen ezaugarri fisikoak ezagutzea izango da; izan ere, lehenengo 

planoak eta eszena nagusiak haien irudian zentratuko dira, eta jakina, 

adatsaren kolorea, forma, testura eta luzera egokitu egin behar dituzte 

zuzendariak islatu nahi duen irudi eta sentsazioetara. 

2. PROIEKTU ARTISTIKOAK AZTERTZEKO TEKNIKAK 

Lana aurrera eramateko, proiektuaren azterketa egin beharko du ezinbestean 

irudi-aholkulariak. Azterketa horretan, aintzat hartu beharko dira gidoiaren 

azterketa, testuinguru historikoa eta pertsonaiak. 

Gidoia da edozein ikus-entzunezko proiekturen era idatzia, edo irudiekin, 

elkarrizketekin eta deskripzioekin kontatutako istorioa. Zenbaitetan, istorioa 

gidoi bihurtzean, ikuslea harrapatzeko arazoak sortzen dira. Ekintza-lerrorik 

ezean, pertsonaien egoera aldatu egin behar da. Ondorioz, ile-apainketako 

aholkulariak egoera berrira egokitzeko estilismoa egin beharko die pertsona 

horiei.   

Gidoian, istorioaren une guztiak komiki batean bezala islatu behar dira, 

banakako eszenetan. Bertan adieraziko dira pertsonaia bakoitzaren 

elkarrizketak, kamerak egingo dituen mugimenduak eta pertsonaiak egingo 

dituenak.  

Gidoia aztertzeko, pertsonaia nagusien memoria deskriptibo bat egiten da. 

Memoria horretan pertsonaiak definitu eta mugatu egiten dira, beste batzuekin 

nahas ez daitezen. 
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Ondoren, gertaeren ordena sekuentziala errepasatzen da. Ordena 

ezagututa, ahokulariak aurrekontua egingo du, orduan jakingo baitu zer giza 

baliabide eta zer baliabide material behar duen filmatzeko. 

 

2.1 TESTUINGURU HISTORIKOAREN IDENTIFIKAZIOA 

Testuinguru historikoa da iraganeko gertaeren lekua, epea eta jazoera. 

Irudi-aholkulariaren helburua da pertsonaiak sinesgarri bihurtzea, eta, 

ondorioz, ikus entzuleentzako ere sinesgarriak izatea. 

Testuinguru historikoa arakatzeko, ezinbestekoa da garaiko arkitektura eta 

biztanleria aztertzea; izan ere, horiek adieraziko dute garaiko gizartearen irudia, 

eta horrenbestez, egiantzekotasuna. 

Fitxa teknikoak atal hauek izango ditu: 

 Berariazko datuak. Ikus-entzunezko ekoizpena zuzenean 

identifikatzeko, datu tekniko batzuk jakin beharko dira; esaterako, titulua, 

iraupena, eta nor diren zuzendaria eta interprete nabarmenenak.   

 Argumentua. Proiektuaren argumentua erraz gogoratzeko, 3 edo 4 

lerrotan idatziko da. 

 Azterketa historikoa. Fitxaren atalik garrantzitsuena da, eta ile-

apainketako aholkulariek honako alderdi hauek landuko dituzte: 

o Testuingurua. Proiektua garatuko den garaiko idatzizko eta 

irudien bidezko informazioa bilduko dute ile-apainketako 

aholkulariek, esate baterako, testuinguru ekonomikoa eta soziala 

zein den, garaiko datu politikoak, ideologikoak eta kulturalak, 

gertaera garrantzitsuak eta haien ondorioak. Beraz, pertsonaiei 

garaiko itxura ematen lagunduko dien edozein datu bilduko dute. 
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o Pertsonaiak. Aholkulariek ondo jakin behar dute pertsonaiak nor 

diren eta zer funtzio duten. Izan ere, testuinguru historiko berean, 

pertsonaia bakoitzak karakterizazio bat izan dezake. 

Testuingurua eta pertsonaiak ezagutu ondoren, informazioa 

kontrastatu eta akatsak aztertu behar dira. Zenbaitetan, detaile 

txikiek ile-apainketako aholkularien lanari balio erantsia gehituko 

diote, adibidez, garaiko edota leku jakin bateko ohiko orrazkerak 

aztertzeak, hainbat gizarte-mailaren orrazkerak arakatzeak, etab. 

  

  
Handia filmeko irudiak: garai historikoa, testuingurua eta pertsonaiak 

2.2 PERTSONAIEN AZTERKETA 

Pertsonaien azterketa egiteko, istoriotik ondorioak atera behar dira. 

Horretarako, irakurketa sakona egingo da eta pertsonaietan jarriko da arreta.  

Posible da oharrak idazteko koaderno bat izatea, pertsonaien zenbait 

alderdi edota ideia azpimarratzeko eta jasotzeko. 

Pertsonaiaren ideia nagusia izanda, beharrezkoa da aztergaiaren fitxa 

tekniko bat betetzea, haren datu guztiak izateko eta irudi-aholkularitzako 

proposamen zehatza egiteko. Horretarako, alderdi hauek zehaztu behar dira: 
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 Sarrera. Pertsonaiari buruzko eta filmatzean egingo duen paperari 

buruzko hiru edo lau lerro idatziko dira. 

 Itxura fisikoa. Pertsonaiaren deskribapen fisiko zehatza egingo da. 

Bertan aipatuko da arraza, generoa, adina, azalaren, begien eta 

adatsaren kolorea, altuera, gorpuzkera, aurpegiera edota pertsonaiak 

nabarmena duen ezaugarriren bat. 

 Nortasuna. Pertsonaiaren datu pertsonalak zehaztuko dira atal honetan: 

bizilekua, bizitza, bizimodua, lana eta lagunak, besteak beste.  Ahalik eta 

informazio gehien zehaztuko da. 

 Pertsonaiaren garapena. Istorioa aurrera doan heinean, pertsonaia 

batzuk agertzen eta beste batzuk desagertzen joango dira. Batzuek 

protagonismo gehiago izango dute, eta beste batzuk oso gutxitan 

agertuko dira. Hori dela eta, ile-apainketako aholkulariak galdera hauei 

erantzun beharko die: istorioaren zer ataletan agertzen da pertsonaia? 

Zer funtzio du pertsonaiak istorioaren barnean? Zer harreman du beste 

pertsonaiekin? Galdera horiei esker, azken batean, paperaren 

berezitasunak azaleratuko dira, eta pertsonaiaren itxura fisikoa ahalik eta 

hurbilen egongo da dagokion paperetik. 

 Material lagungarria. Fitxa teknikoari laguntzeko, narrazioaren testu 

zatiak gehituko dira, zeinetan argi erakusten den pertsonaiaz transmititu 

nahi den informazioa. Esaterako, zuzendariak testu zati batean, 

pertsonaia baten deskribapenean, ile asko eta gorrixka duela esan 

dezake, eta hurrengo testu zatian ile kizkurra duela esan dezake. Testu 

zati horiek lagungarriak izango dira eta fitxan txertatu beharko dira. 
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Handia filmeko irudiak: garai historikoa, testuingurua eta pertsonaiak 
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PERTSONAIAREN FITXA TEKNIKOA 
 
Pertsonaiaren zenbakia:...................................................................................... 
Data:............... 
 
 
Sarrera: 
 
Pertsonaiaren izena edo izengoitia: 
............................................................................................................................... 
 
Istorioa edo egiten duen papera: 
............................................................................................................................... 
 
 
Itxura fisikoa: 
 
Generoa:............................................... 
Adina:................................................... 
Janzkeraren estiloa:........................................................................ 
Orrazteko estiloa:....................................................................... 
Adatsaren kolorea eta ezaugarriak:.................................................................. 
Azalaren kolorea eta ezaugarriak:.................................................................... 
Begien kolorea eta ezaugarriak:....................................................................... 
 
 
Aurpegiera: 
 
Ezaugarri bereizgarriak:................................................................................ 
............................................................................................................................... 
 
  
Nortasuna: 
 
Bizilekua:............................................................................................................... 
Lanbidea:............................................................................................................... 
Familia:................................................................................................................. 
 Familia nuklearra: ama, aita eta seme-alabak. 
 Familia zabala: aitona-amonak, osaba-izebak eta lehengusu-  

      lehengusinak. 
 Familia konposatua: ahaidetasuna familiako kide batekin eta 

gainerako senideekin soilik daukatena. 
 
 
 
Lagunak: 
 
Zaletasunak: 
............................................................................................................................... 
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Pertsonaiaren garapena: 
 
 Iragana:...................................................................................................... 
 Oraina:....................................................................................................... 
 Geroa:........................................................................................................ 

 
Agertzen den planoak: 
............................................................................................................................... 
 
 
Material lagungarria: 
 
Pertsonaiaren deskribapenerako narrazio laburrak: 
 
Erreferentziazko irudiak (soinekoak, txanoak, orrazkerak, aurpegiaren 
ezaugarriak edota berezitasunak...) 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
 
 
Behaketak eta ñabardurak: 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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3. FILMATZEAN EGINDAKO ALDAKETAK 

Aurreprodukzioa amaituta, ikus-entzunezko ekoizpenen zati ikusgarriena dator, 

filmaketa, alegia. Filmaketa-planean, denak egon behar du koherentziaz eta 

eraginkortasunez egituratuta, denbora eta dirua aurrezteko. 

Lehenik eta behin, filmaketa egiteko behar izango den denbora zehaztu 

beharko da. Sekuentziak antolatu eta denbora eta lekuaren arabera blokeetan 

multzokatuko dira. Horrela, ez da kontuan izango filmaketaren ordena 

kronologikoa, eta lekuaren eta denboraren arabera antolatuko da. 

Kasu horietan, baliteke jarraitutasun akatsen bat egotea; horri raccord jauzia 

esaten zaio, hau da, pertsonaia batek eszena batean ezaugarri fisiko bat izatea 

(orrazkera, jantzia, osagarriak, makillajea...), eta hurrengoan, aldiz, ez. Zineman 

badago script izeneko lanbide bat hori saihesteko, hots, jarraitutasuna 

kontrolatzeko. 

Irudi pertsonaleko aholkulariak egiaztatu egin behar du pertsonaiaren itxura 

fisikoa, arrazoirik gabeko itxuraldaketarik egon ez dadin. Sekuentzia guztiak 

jarraian grabatu direla eman behar du. Horrek bereiziko ditu profesionalen 

arteko aldeak. 

 
Filmaketako lokalizazioak eta kokalekuak 
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Filmaketa-orriak hainbat ataletan adierazten ditu dekoratuak, datak, 

lokalizazioak, pertsonaiak eta figuranteak, eta filmaketarako beharrezkoa den 

guztia. Hartara, begiratu batean jakiten da non, noiz eta norekin lan egingo den. 

Hala ere, ezustean gertatzen direnak kontuan hartu behar dira filmaketa-orria 

egitean, eta askotan lan zaila izaten da. Ondorioz, aldaketak honako faktore 

hauengatik gerta daitezke: 

 Kokalekuak. Gehienetan kanpo-kokalekuek aldaketa gehiago jasaten 

dute eguraldiaren eraginagatik, argiagatik, etab. Horren ondorioz, 

filmaketa atzeratu edo gelditu ez dadin, ile-apainketako aholkulariak 

aurreikusi egin behar ditu arazo horiek guztiak, eta profesional teknikoei 

aholkatu behar die zer produktu erabili behar duten. 

 Aktoreak. Ile-apainketako aholkulariak ondo jakin behar du aktoreak 

noiz egongo diren filmaketa saioetan. Horrela, behar bezala planifikatuko 

ditu aurretiko lan teknikoak eta karakterizaziorako behar izango duen 

denbora.  

Gerta daiteke aktoreek gaixotasunagatik, istripuagatik edo beste arrazoi 

batzuengatik filmaketa uztea. Kasu horretan, normalean, beste aktore 

batek egingo du lan haren ordez, eta, horren ondorioz, beste irudi-

aholkularitza  bat egin beharko zaio, lehenengoaren itxura izan dezan.  

 Pertsonaiaren bilakaera. Bilakaera funtsezkoa da istorio guztietan, eta, 

horren ondorioz, aktoreak itxuraldaketak izan ditzake. Aldaketa horiek 

ikusezinak edo agerikoak izan daitezke, baina istorioaren amaieran 

pertsonaiak itxura ezberdina izan beharko du.  

 Amortizazio ekonomikoa. Kostu ekonomikoak gutxitzeko, estudioetan 

erabiltzen diren dekoratuak eta elementu teknikoak (garabiak, optika-

aparatu bereziak, etab.) alokatu egiten dira. Pertsonaien irudiaz 

arduratzen den taldeak ere kalkulatu beharko du, beharrezkoak ez diren 

kostuak saihesteko, zenbat pertsona behar izango diren eta zenbat egun 

egongo diren lanean.  
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Pertsonaien bilakaera eta kokalekuak 

4. ARGAZKI-PRODUKZIOETARAKO PROPOSAMENAK 

Argazki-ekoizpena da argazkilari batek egiten duen prozesua argazki-segida 

bat egiteko eta itxuraldatzeko. Horren bidez, hartzaileek hirugarren pertsona 

batek proposatutako mezua eraiki eta interpretatuko dute. Hori lortzeko, 

argazkilariak baliabide ugari erabiliko ditu, baina batez ere bere sormena eta 

originaltasuna. Betiere kontuan izan behar dira argazkilaria kontratatu duen 

enpresaren beharrak eta helburuak, baina profesionaltasuna ahaztu gabe. 
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Argazki-ekoizpen baten helburu nagusia da ikuslearen arreta lortzea.  

Bestelako helburuen artean izango du, halaber, hartzaileak ahalik eta denbora 

gehienean gogoratzea transmititu nahi den mezuaren irudia. Bereizgarri 

fisikoek, osagarriek, orrazkerek edota koloreek eragina izan dezakete 

ikuslearen arretarengan. 

Argi zehaztuko da zein diren proiektuaren ezaugarriak, eta zenbat 

profesional arituko diren lanean. Profesional horien artean topatuko dugu irudi-

aholkularia.  

 

 
Argazki produkzioetako zenbait atal 

4.1 PROPOSAMENA NOLA EGIN 

Argazki-ekoizpenerako proposamena egitean, irudi pertsonaleko aholkulariak 

sormena, malgutasuna eta ezagutzak izan behar ditu. Izan ere, bere alde 

artistikoa abiarazi behar du, baina ez ditu ahaztu behar bezeroaren eskaerak 

eta beharrak.  

Jarraitu beharreko urratsak hauek dira: 

 Abiapuntua. Proposamena egiteko, irudi-aholkulariak helburua oso 

ondo ezagutu behar du. Galdera hauek lagungarriak izango zaizkio: 
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o Non kokatuko da? Kanpo-kokalekuetan edo barne-kokalekuetan 

egingo den jakin beharko da, baita egunez edo gauez egingo den 

ere. Horren guztiaren arabera aukeratuko da zer kosmetiko erabili 

ilea finkatzeko.  

o Zer pertsonaiak hartuko du parte? Fitxa tekniko bat bete 

beharko da pertsonaia bakoitzaren ezaugarri fisikoekin. Ondoren, 

horientzako irudi-aholkularitza egin beharko da. 

o Noiz egingo da? Proiektuaren datak eta saioak jakitea 

ezinbesteko izango da proposamena egiteko. 

 Lan-egitasmoa. Proiektua atzeratu edota garestitu dezaketen ordena-

aldaketak saihesteko, aurretik antolatutako lan-egitasmo bat egin 

beharko da. Egitasmo horretan, ekintza eta sekuentzia guztiak antolatuta 

egon beharko dira, eta datu hauek adierazi beharko dira: 

o Ekintzen garapena. Proiektua aurrera eramateko, ekintza guztiak 

programatu eta antolatu beharko dira. Horiek egiteko zenbat 

denbora beharko den ere zehaztu beharko da. 

o Baliabideak. Ekintzetarako beharrezkoak diren baliabide material 

guztiak zerrendatu beharko dira, esate baterako, ilerako 

produktuak, ekipamendu elektrikoak, tresneria eta makillajea. 

Horrelako proiektuetan, askotan, ileordeak eta ile-luzapenak 

erabili ohi dira, eta beraz, zerrendatu egin beharko dira. 

o Langileak. Proiektuaren beharrak ezagutzen ditugunean, 

lantaldea osatu beharko da, eta bakoitzaren zereginak zehaztu 

beharko dira. Oso garrantzitsua da arduraz lan egiten duten ile-

apainketako profesionalak kontratatzea. 

o Zirriborroak. Oso erabilgarriak dira proiektuaren beharrak 

zehazteko. Ideiak, pentsamenduak edota kontzeptu orokorrak 

irudikatzeko egingo dira, eta proposamenarekin batera aurkeztuko 

dira bertan. 

 Aurrekontua. Proposamenaren finantziazioari deritzo. Aurrekontuan 

proiektua garatzeko aurreikusi diren gastuak eta irudi-aholkulariaren 

ordainsariak zehaztuko dira.  
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Prezioa, askotan, erabakigarria da proposamena aukeratzeko garaian. 

Hala ere, aurrekontu on batek aholkulariaren antolatzeko gaitasuna ere 

erakutsiko du; beraz, balio erantsia gehituko dio proposamenari.  

  

 
Proposamenerako zenbait atal 

5. EKOIZPENAREN FASEAK 

Argazki-ekoizpen baten garapenak hiru fase ditu: aurreprodukzioa, produkzioa 

eta postprodukzioa. Fase bakoitzak bere beharrak eta helburuak ditu. 

 Aurreprodukzioa. Argazki saioen aurreko pausoa da. Fase honetan eta 

produkzioa egin aurretik, irudi-aholkulariak logistika, planifikazioa eta 

denboralizazioa zehaztu beharko ditu. Fase honetan, irudi-aholkulariak 

bezeroekin eta lantaldearekin egin beharko ditu bilerak, proposamena 

diseinatu beharko du, lan-egitasmoa egin beharko du eta lantaldetik 

kanpo dauden langileak kontratatu beharko ditu.  

 Produkzioa. Argazki-saioak egiteko unea da eta lan-egitasmoan 

zehaztu denari jarraitu beharko zaio. Modeloen orrazkerak bezeroaren 

beharretara egokitzen direla berraztertu beharko du aholkulariak. 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 

                                    Irudi pertsonala                                        264 

Ezustekoak egon daitezke; hortaz, horietarako plan zehatz bat egin 

beharko da, arazoak ahalik eta denbora gutxienean saihesteko. 

 Postprodukzioa. Proiektua amaitzeko eman beharreko pausoei deritzo. 

Fase honetan, irudi-aholkulariak bi eginkizun nagusi izango ditu: 

lehenengoa, aurrekontua kobratzeaz arduratzea; eta bigarrena, 

gainerako profesionalei laguntzea eta aholkuak ematea. 

6. MODA-PRODUKZIOETARAKO PROPOSAMENAK 

Moda-produkzioa da lantalde ugarik batera egiten duten lana. Produktorea da 

proiektuaren burua, eta helburua da kontsumitzaileek erosiko dituzten jantziak 

eta osagarriak erakustea.  

Moda-produkzioez hitz egitea, desfileen antolaketaz eta ekoizpenaz hitz 

egitea da. Horretarako, giza baliabideak, baliabide teknikoak eta materialak 

koordinatu egin beharko dira. 

 Giza baliabideak. Lantalde handi batez osatuta dago: estetika eta ile-

apainketako profesionalak, irudi-aholkulariak, diseinatzaileak, modeloak, 

eszenografoak, kazetariak, blogariak, etab. Horien burua moda-

produktorea da, eta langile guztiak antolatzeaz arduratzen da.  

Armaniren desfilea 

Moda-produktorearen eginkizun nagusiak hauek dira: bezeroaren beharrak 

eta eskaerak ezagutzea; bezeroarekin adostutakoa aintzat hartuz, desfilea 
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egiteko ideia proposatzea; produkzioan lan egingo duten langileak kontratatzea; 

eta, orokorrean, prozesu osoa kontrolatzea.  

 Baliabide teknikoak eta materialak. Produkziorako behar izango diren 

materialak prestatu behar dira, adibidez, lokalaren alokairua, atrezzoa, 

musika eta cateringa. 

 

6.1 PROPOSAMENA NOLA EGIN 

Desfile baterako ile-apainketako proposamenak azkar eta modu eraginkorrean 

egin behar dira. Izan ere, batzuetan, aholkulariak epe laburrean (bilduma 

ezagutu baino egun edo ordu batzuk lehenago, adibidez) aurkeztu beharko 

dizkio aukerak diseinatzaile edo zuzendariari. Ezinbestekoa izango da, hortaz, 

firma komertzialaren lan erritmora egokitzea. 

 Modeloak. Estilo bertsukoak izan ohi dira, eta ezaugarrien artean 

altuera, argaltasuna, edertasuna eta dotoretasuna daude. Desfile batean 

45 bat modelok hartu ohi dute parte, betiere desfile mota eta 

diseinatzaileak eskatzen duena aintzat hartuz. Horietan ere modelo 

ospetsuek hartu ohi dute parte, desfileari hasiera edo amaiera emateko. 

 
Desfilerako azken ukituak 
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 Desfile motak. Diseinatzaile batek hainbat modu erabil ditzake bere 

bildumak ezagutzera emateko: 

o Prentsarentzako desfilea. Modaren astean egin ohi dira. Horrez 

gain, komunikabideei bildumak aurkezteko ere egin ohi dira. Kasu 

horietan, orrazkera oso garrantzitsua da, desfilean ateratako 

argazkiak eta irudiak firma komertzialaren webgunean edota 

lookbook-ean txertatuko baitira. Desfileon artean ere, bi 

motatakoak bereizten dira: goi-mailako jantzigintza-desfileak eta 

prét-à-porter desfileak. 

 
Goi-mailako jantzigintza-desfilea 

o Goi-mailako jantzigintza desfilea. Ateak itxitako desfileak izan 

ohi dira, aurrekontu altuak direla eta. Orrazkerak oso landuak dira 

eta antzerki-izaera izan dezakete.  

 
Balentziaga, bere tailerra eta modeloak 

o Prét-à-porter desfilea. Bertan aurkeztutako jantziak luxuzko 

dendetan topatu ahal izango dira handik sei hilabetera; hori da 

desfilearen berezitasun handiena. Horrez gain, orrazkerak 

abangoardistak izan ohi dira, eta diseinatzailearen estiloarekin bat 

egin behar dute. 
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Amaya Arzuaga 

o Showroom desfilea. Desfile edo aurkezpen txikiak izaten dira, 

eta erosle edo bezero esklusiboentzat daude bideratuta. 

Orokorrean, bilduma txikiak aurkezten dira, 6 jantzikoak. 

Orrazkerak neutroak eta iraunkorrak izan ohi dira; izan ere, 

arropa-aldaketa asko egingo zaizkie modeloei desfile berean. 

o Pertsona ospetsuen desfilea. Alfonbra gorria ere esaten zaio. 

Kasu honetan, telebistan agertuko diren abeslari, aktore, 

aristokrata eta pertsona ospetsuak modelo bihurtzen dira. 

Helburua da aldizkarietan eta telebistan jantziak ezagutzera 

ematea. Orrazkerak zehaztasunez aztertzen dira eta moda-

modakoak erakutsi ohi dira.  

 
Pertsona ospetsuen desfilea 

 Aurrekontua. Ile-apainketarako aurrekontuak aldakorrak izan ohi dira. 

Faktore hauek eragin ditzakete aldaketa horiek:  
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o Lantaldea. Backstage-an 15 edo 20 bat pertsona aritzen dira 

elkarlanean: ile-apaintzaileak, estetizistak eta irudi-aholkularia. 

Aholkularia arduratzen da langile guztiak kudeatzeaz, egin behar 

duten lana koordinatzeaz eta ordainsariak ordaintzeaz.   

 

 
Desfilerako lantaldea 

o Materiala. Lanerako behar diren produktu eta materialak eskura 

izatea ezinbestekoa da. Zenbaitetan, produktu gutxiago erabiliko 

dira, eta, ondorioz, aurrekontua merkeagoa izango da; eta beste 

batzuetan, besteak beste ileordeak eta abar erabili behar badira, 

aurrekontuak gora egingo du.  

 
Carolina Herrera bere tailerrean 
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Desfiletarako talde profesionalak 



ILE-APAINKETAKO AHOLKULARITZA 

                                    Irudi pertsonala                                        270 

15. GAIA 
IRUDI BERRIA MANTENTZEKO URRATSAK 

Irudi berria lortu ondoren, adatsak badu joera forma, estiloa eta testura 

galtzeko; horregatik, lortutako irudiari denbora batez eusteko, bidezkoa da 

bezeroari aholkatzea zer kosmetiko kapilar edo orrazteko zer teknika erabili 

behar duen. 

Bezeroak, berriz, aholkulariek eta irudiaren profesionalek emandako 

urratsak bete behar ditu. Izan ere, bezeroak dituen irudi-premiak betetzea da 

irudi pertsonaleko adituen helburua: oso garrantzitsua da bezeroari urrats garbi 

batzuk transmititzea, hark ondoren horiek guztiak bete ditzan. 

 
Bezeroari urratsak transmititzea 

1. PROFESIONALAREN ZAINKETAK 

Bezeroak lortutako irudi berria manten dezan, ezinbestekoa da, hainbatetan, 

profesional baten zerbitzu batzuk izatea. Horrela, irudi-aholkulariaren ardura 

izango da bai bezeroaren eskaerak asetzea, bai haiek iraungo dutela 

ziurtatzea. 

1.1 TEKNIKA ELEKTROESTETIKOAK 

 Teknika elektroestetikoak saio askoko tratamenduak dira eta, 

aurreikusitako emaitzak lortzeko, ile-apainketako profesionalek egin 

beharrekoak. Egoki manten daitezen, bezeroak agindu batzuk bete 

beharko ditu. 

 Ez garbitu ilea teknikoak esandako orduak pasa arte (tratamendua 

amaitu eta 48 eta 72 ordu bitartean). Izan ere, oso garrantzitsua da 
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larruazalean oinarri aktiboak ematen jarraitzea, kosmetikoak bere 

eginkizuna betetzen jarrai dezan. 

 Teknika egindako gunea sentibera geratu bada, ez egin manipulaziorik 

larruazalean (masajea), ezta adatsean ere, (eskuzko lehorketa teknika 

edo beste edozein teknika). 

 
Teknika elektroestetikoa eta medikuntza estetikoa 

1.2 KIRURGIA ETA MEDIKUNTZA ESTETIKOA 

Espezialistak esandakoak bete egingo dira, erabilitako teknika aintzat harturik 

eta zenbaitetan aldaketak eginez. Oro har, honako hauek dira teknikak: 

 Infiltrazioak: 72 ordu pasa arte, adatsa ez garbitzea aholkatzen da. 

Tarte hori igarotakoan, higienerako maneiu arinak egingo dira eta, 

ondoren, eskuzko lehorgailuko aire epelarekin adatsa lehortu. 

 Mikromentuak. Ebakuntza ondorengo saioak mediku zainketa bereziak 

eskatzen ditu. Gerta daiteke mentuen gainean zarakar modukoak 

agertzea, baina ebakuntza egin eta 5-14 egunera desagertzen dira 

zarakarrok. Transplantea egindako guneko adatsa erori egin daiteke, 

ilearen bulboa 0-4 egunean atsedenaldian gera baitaiteke; baina, 

ondoren, ile berriak irteten hasiko dira. Bezeroak, betiere medikuaren 

baimenarekin eta tratamendu guztiaren jarraipena eginez, garbitu eta 

orraztu dezake adatsa. 

 Larruazalaren kirurgia estetikoa. Mediku espezialistak zainduko du, 

eta josturako puntuak kendu arte ezin izango da ilea garbitu. 
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Kirurgia estetikoa 

1.3 ILEORDETZA 

Ileordetzaren mantentzea erabilitako materialaren araberakoa izango da, 

betiere adats artifiziala edo sintetikoa naturaletik bereiziz, eta kontuan izanik 

zein diren aukeratutako produktu-etxearen eskakizunak. Orokorrean, urrats 

hauek egin beharko dira: 

 Ile-luzapenak. Ile-apaindegira astean behin joatea eskatzen du, 
adatsaren ile-larrua ongi garbitu ahal izateko, ile kateatuak kentzeko, 
adatsa berregituratzeko, eta, unea denean, jarritako ileordeak kentzeko. 

Bezeroak, etxean, adatsa hidratatzeko eta elikatzeko produktu kosmetikoak 

aplikatuko ditu, egunero. 

 Ileordeak. Gutxienez, astean behin garbitu behar dira. Bezeroak ile-
apaindegira jotzea dauka, ileordea garbitu, lehortu eta orraztu diezaioten. 

Ileordea sintetikoa bada, ezinbestekoa da aire naturalez lehortzea; beraz, 

denbora gehiago beharko da zerbitzua emateko. Ileorde naturalak egun berean 

eta jarraian lan egiteko aukera ematen duenez, zerbitzua bizkorragoa izaten da. 

 Protesi hondarra. Normalean ile-bilketa itxura du, edo motots edo pintza 
tankera. Ez da beharrezkoa oso maiz garbitzea: noizbehinka 
erabiltzekoak izaten direnez, ez dute eskatzen zaintza handirik. 

Normalean, produktu kosmetiko asko aplikatu zaienean garbitzen dira, baita 

erabili ondoren garbitu gura direnean ere. 
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Ile-eranskinak eta ileordeak 

1.4 ILE-APAINDEGIRA BISITA 

Lortu den adatsaren kolorea, mozketa edo formaren estiloa mantentzeko, ile-

apaindegira joan beharko da, erabili den teknikaren araberako maiztasunarekin: 

 Adats-mozketa: Adatsa sano eta forma eta luzera egokiz eramateko, 
ile-apainketako profesionalek aholkatzen dute 8 edo 12 astean behin 
moztea ile luzea bada; aldiz, motza bada, maiztasuna ere laburragoa 
izango da, 4 edo 6 astekoa. 

  
Adats-mozketa 
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 Kolorazioa. Adatseko ilea 1 cm hazten da hilabetean; beraz, 4 edo 6 
asteko epean ilea koloreztatzea aholkatzen da, nahiz eta, erabilitako 
teknikaren arabera, posible den epe hori luzatzea (xerloak, kolorazio 
bainuak...), edo laburtzea (ile zuri oso gogorrak, fantasiako koloreak...). 

 Forma-aldaketa iraunkorrak. Adatsaren forma  produktu kimikoen bidez 
aldatzean, lortutako emaitza iraunkorra da: 3 edo 4 hilabetean beharko 
dira zaintzak edo ukituak. Kontuan izan behar da teknika hau erabiltzean 
ilearen zuntz kapilarraren egiturak aldaketak jasaten dituela. Horregatik, 
ilea fina denean, gomendagarria da teknika hauek tarteka saihestea, 
adatsak sufri ez dezan. 

 Aurpegiko ilearen zaintza. Bezeroak erabakitzen duenean bizarra, 
bibotea, etab. uztea, komeni da lehenengo hilabetean bi edo hiru alditan 
joatea profesionalarenera, forma pixkanaka emateko eta diseinu egokia 
zehazteko. 

Forma egokia hartutakoan, ilea motza bada nahikoa izango da 

bizargilearenera hamabostean behin joatea. Aldiz, luzea bada, nahikoa izango 

da hiru astean behin edota hilean behin joatea. 

 

  
Bizargintza saioa 

2. KOSMETIKO KAPILARREN APLIKAZIOAK AUKERATZEKO 
ORIENTAZIO-TEKNIKAK 

Irudiaren aholkulariak bezeroari gomendatuko dizkio haren beharrei ondoen 

egokitzen zaizkion produktu kosmetikoak eta teknikak. Helburua zuntz kapilarra 

etxean higienizatzea, zaintzea, babestea eta osatzea izango da. 

Aholkulariak, lehenengo, bezeroaren fitxa errebisatuko du. Bertan aurkituko 

ditu ile-larruaren eta ilearen analisiaren datuak, zeinak proba estandarizatuen 

bitartez jaso baitira: behaketa zuzena, eskuzko esplorazioa eta diagnostiko-

ekipoak. Horrela, asalduraren bat ote dagoen ikusiko du eta jakingo du hura ile-
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kosmetikoren batekin konpontzerik ote dagoen edo bezeroa mediku 

espezialistarenera bidali behar ote duen. 

Fitxa tekniko horretan beste zenbait datu ere izango dira: bezeroaren 

azturak, higienerako erabiltzen dituen produktuak, gustuak, nahiak... Datu 

horiek lagungarriak izango zaizkigu bezeroari bere eskaera eta premietara 

ondoen egokitzen zaizkion ile-kosmetikoak aholkatzeko.  

  
Ile-apainketako lanabesak eta produktuak 

2.1 HIGIENEA 

Xanpua deritze ile-larruan eta ilean erabiltzen diren higienerako kosmetikoei. 

Dituzten osagaiei esker garbitzen dute: printzipio aktibo tentsioaktiboak, ur 

eszipientea, formula hobetzen eta egonkortzen duten osagaiak (lodigarriak, 

bitsaren egonkortzaileak, pH zuzentzaileak, besteak beste), kontserbagarriak, 

koloratzaileak eta lurrinak. 

Kontuan izan behar da adatsaren higienearen helburu bakarra ez dela ile-

larrua eta ilea garbitzea, baizik eta adatsaren asalduraren bat hobetzea edo ilea 

osasuntsuago uztea ere bilatuko dugula. Horregatik, ile-apainketako 

aholkulariak zenbait gomendio eman diezazkioke bezeroari, ondoen datorkion  

tratamendu-xanpua aukera dezan. 

Gomendagarria da ile-larrua eta adatsa astean behin edo bitan garbitzea, 

honela garbitu ere: 

1. Lehenik, bezeroak eskuila pasako du, izan litzakeen ile kateatuak edo 
finkatze-produktuen hondarrak kentzeko. 

2. Adatsa hezetu, eta ile-larruan eta ilean xanpua emango du, berdin 
banatuta, alboetan eta garondoan gehixeago, horietan pilatzen baita 
zikinkeria gehien.  
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3. Ilea garbitzeari ekingo dio, hatz mamiekin mugimendu zirkularreko 
masaje leuna emanez. Ur pixka bat gehitu daiteke, aparra errazago egin  
dadin. 

4. Ur epelarekin urberrituko da. Nahi izanez gero, ilea eskuko mugimendu 
txikiekin higituko da, aparra hobeto kentzeko. 

5. Bigarrenez emango du xanpua, aparra atera arte. Zenbait tratamendu-
xanpuren kasuan, gomendagarria izango da bizpahiru minutuz 
pausatzen uztea. 

6. Azkenik, ur epelarekin eta kontu handiz urberrituko da, xanpu arrastorik 
gera ez dadin. 

   
Adatsaren higiene saioak 

2.2 ZAINKETA KAPILARRAK 

Batzuetan, adatsak sentikortasun-sintomak agertzen ditu, baina berariazko 

xanpua erabiltzea ez da nahikoa izaten bere onera itzul dadin. Horrelakoetan, 

hondatutako ehuna sendatuko duten kosmetikoak erabiltzea gomendatu behar 

da, zenbait onura ekarriko baitizkio: nutrizioa, berregituratzea, kizkurtzea 

saihestea, leuntasuna, distira eta beste zenbait. 

Kosmetiko hauek urberrituta edo urberritu gabe aurkezten direnez, bezeroari 

zein gomendatu erabakitzeko, kontuan izango dugu urberritu beharreko 

kosmetikoetarako ezartzen den itxarote-denbora errespetatzerik ba ote duen. 

2.2.1 Urberritu beharreko kosmetikoak 

Hainbat formatu eta testuratan aurkezten dira (maskarak, kremak, aparrak...). 

Bereizgarri dute aplikazio biren artean itxaron beharreko denbora, zeina aktibo 

printzipalaren kontzentrazioaren araberakoa izan ohi baita.  

Aplikazio era 

1. Ilea garbitu eta esku-oihal batekin lehortu ondoren, kosmetiko etxeak 
dioen dosia emango da, normalean intxaur txiki baten tamainakoa. Ile-
sortaz ile-sorta banatuko da, ile guztian berdin eta sustraia ukitu gabe, 
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ilearen kutikularen zentzua errespetatzen duen masaje arin bat eginez, 
erdigunetatik puntetara. Horrela, produktua adats guztian zabalduko da 
eta osagai aktiboak bere funtzioa betetzeko astia izango du. 

2. Esposizio-aldia 5 eta 15 minuturen artekoa ohi da, kosmetikoaren 
jarraibideen araberakoa. 

3. Produktua kentzeko, ur-tanta batzuekin emultsionatu behar da, eta gero 
erabat kendu arte urberritu. 

 
Ile-gabiketa eta -egokitzapena 

2.2.2 Urberritu gabeko kosmetikoak. 

Kosmetiko hauek, bere formulazioan dituzten aktiboei esker, beste kosmetikoen 

onurak eskain ditzakete, itxaronaldirik gabe. Erraz eta azkar aplikatzen direlako 

balioztatzen dira.  

Aplikazio era 

1. Adats lehorrean edo, garbitu ondoren bada, gehiegizko ura kendutakoan 
aplika daiteke. 

2. Eskuan hur baten tamainako dosia hartu, ondoren adats guztian zabaldu 
eta, jarraian, masaje arin bat egin, puntetan hasiz eta erdiguneetan 
amaituz, baina sustraia ukitu gabe. 

3. Amaitzeko, hortz zabaleko orrazi batekin orraztuko da adatsa. 

 
Urberritu gabeko kosmetikoak aplikatzeko aholkuak 
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2.3 BABESA 

Eguzkiarengatik edo tresna elektrikoak (lehorgailua, lisaburdina eta 

kizkurgailua) sarri erabiltzeagatik, adatsa ahuldu eta sentsibilizatu egiten da eta 

ehun kapilarrak hautsi egiten dira. 

Kosmetiko babeslearen eginkizun nagusia da geruza bat sortzea adatsaren 

eta tresna elektrikoaren artean, gehiegizko beroa eta erradiazio ultramoreak 

ehun kapilarraren barnealdera hel ez daitezen. Produktu horiek, ilea babesteaz 

gainera, hura orraztea ere errazten dute. 

Hainbat formatutan aurkezten dira, baina ohikoena espraia da. Aplikatzeko, 

nahikoa da ilea lainoztatzea eta, ondoren, orrazi batekin adats guztian 

zabaltzea. 

2.4 MANTENTZEA 

Lortu den forma mantendu ahal izateko, akaberetan maiz erabiltzen diren 

produktu kosmetikoak ibiltzen dira. 

Gaur egun, aukera oso zabala dugu. Hiru multzo handitan sailka daitezke: 

 Esprai edo aerosolak. Luzaroan finkatzen du orrazkeraren forma. Mota 

askotako produktuak aurkitzen dira; esaterako, hezetasunaren 

kontrakoak, eguzki uhinen kontrakoak eta abar. 30 cm-ra aplikatzen dira, 

ile lehorraren gainean. 

Orrazkeraren formari erreparaturik, mota bateko edo besteko espraia 

gomendatuko da. Orrazkera naturaletan, produktu arinak erabiliko dira; aldiz, 

orrazkera oso landuetan finkapen handiagoko produktuak erabiliko dira, 

adatsaren formak luzeago iraun dezan. 

 Argizaria. Argizariaren testura duelako hartzen du bere izena, eta 

orrazkera oso egituratuetan erabiltzen da, ilea finkatzeko. Gehienbat ile 

motzetan erabiltzen da, baita ile kizkurtuetan ere. 

Aplikatzeko, hatz puntetan produktu apur bat berotzen da eta, urtutakoan, 

nahi den tokian zabalduko da, ile-larrua ukitu gabe eta, ahal dela, ilea lehor 

dagoela.  
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 Serum-a. Likido eta krema tarteko testura du, eta ilea leundu eta 

sendatu egiten du. Ile lehor eta sentsibilizatuetan erabiltzea 

gomendatzen da. 

 Ontzi txikitan aurkezten da, oso produktu kontzentratua delako. 
Horregatik, ez da komeni kantitate handia erabiltzea. 

Produktua ongi aplikatu ahal izateko, lehenik eskuetan zabaltzea da 

hoberena, ondoren adats guztian berdin emateko. 

 
Kosmetikoen aukeraketa 

3. IRUDI BERRIA MANTENTZEKO TEKNIKAK 

Bezeroak irudi berria mantendu ahal izateko, ez da derrigorrezkoa oso maiz 

joatea ile-apaindegira. Era praktiko eta ekonomikoan aholka dakioke zer teknika 

erabil dezakeen bere egunerokoan irudi berriari eusteko. Horretarako teknika 

batzuen berri eman beharko zaio, edo erakustaldi batzuk ere egin daitezke, 

baita norberaren apainketarako saioak antolatu ere, teknika berriaren prozedura 

erakusteko eta zer lanabes eta material behar dituen adierazteko. 

3.1 LEHORGAILUA 

Erabiltzen duen lehorgailuak eragina izango du bezeroaren lanaren kalitatean. 

Ezinbestekoa da lehorgailuak ezaugarri hauek betetzea: 

 Potentzia 1.700 W-ekoa izatea gomendagarria da. Gutxiago izango 

balu, bezeroak ez luke behar adinako trebeziarik izango ilea ongi 

moldatzeko eta ilea findua eta distiratsua uzteko. 

 Tenperatura eta airearen indarra aukeratzea. Gomendagarria da 

behar den tenperatura eta airea aukeratzea, betiere bezeroak duen 

ilearen kalitateari eta lortu nahi den emaitzari erreparaturik. 

Gomendagarria da lehorgailuak aire hotza izatea, adatsari emandako 

forma finkatzeko aukera egon dadin. 
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 Ekoizpen-materiala. Lehorgailuak turmalina edo zeramika badu, gutxitu 

egingo du ilearen elektrizitate estatikoa. Pisuz arina eta txikia bada, 

maneiu errazagokoa izango da. 

 Osagarriak. Lehorgailuak bi tamainatako muturrak ekarri ohi ditu. 

Horrela, botatzen duen airea kontrola daiteke, apalago edo indartsuago 

atera dadin. Helburua, berriz, bezeroaren ile kizkurra lehortzea bada,  

muturra kendu eta difusorearen laguntzaz lehortuko da adats kizkurra. 

 
Ile-apainketako lanabesak 

3.2 LEHORGAILUA ETA ESKUILA BIRIBILA 

Teknika hau erabiltzen da puntetan ilea leuntzeko eta forma emateko. Honako 

urratsak egingo dira: 

1. Hezetasuna kontrolatzea. Adatsak hezea izan beharko du, baina ez 

bustia; beraz, zapi baten laguntzarekin, hezetasuna kenduko zaio ileari 

eta, ondoren, lehorgailuaren aire beroarekin ere bai, airea sustraietatik 

puntetara jaurtiz. 

2. Produktua aplikatzea. Adatsari, premiei, eta lortu nahi duen emaitzari 

erreparaturik, bezeroak berariazko produktuak eman beharko ditu, 

banaka edo nahasian. Produktuaren etxeak zehaztuko du zer kantitate 

behar den eta nola aplikatu behar den.  

3. Zatikiak. Ile guztia berdin lehortzeko, 2tik 4ra sekzio egingo dira, ile 

kantitatearen arabera. Gero, ile xerlo txikiagotan sailkatuko dira: xerlook 

eskuilaren luzera berekoak eta 2-3 cm-ko lodierakoak izango dira. 
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Ile-zatikiak 

3.3 ESKUILA AUKERATZEA  

Bi irizpide daude eskuila egokia aukeratzeko: 

o Diametroa. Bi aldagairen araberakoa: adatsaren luzera, eta lortu 

nahi den emaitza. Horrela, bezeroak ile motza eta landua nahi 

badu, eskuila txikia hartuko da. Aldiz, bezeroak ile luzea badu, 

eskuila handia hartuko da ile leuna nahi badu. Asmoa kizkurtzea 

bada, eskuilaren diametroak txikiagoa izan behar du, nahi den 

uhinaren tamainakoa. 

o Fabrikazio-materiala. Eskuilek tutu termikoa izan behar dute, 

aukeran zeramikazkoak eta itsaspenaren kontrako material 

ionikozkoak, horiek beroa tutuaren inguruan banatzen baitute eta, 

ondorioz, ilean zehar irristatzea errazten.  
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3.4 LEHORTZEA  

Garondoko sekzioetan hasi eta kopetakoetan amaitu behar da. Lehortu 

beharreko xerloa eskuila biribilean bilduko da, eta airea tutuaren gainetik 

zuzenduko. Adatsaren eta lehorgailuaren muturraren artean 20 cm-ko 

distantzia utzi beharko da. 

o Pasaldi arinak egingo dira, sustraietatik puntetara, erabat lehortu 

eta nahi den forma lortu arte. Ondoren, beste xerlo batera igarota, 

berdin jokatuko da. Amaieran, aire hotzeko kolpe bat ematea 

komeni da, horrek ileari finkapena eta distira emango baitizkio. 

 

3.5 ORRAZTEA 

Eskuila batekin orraztuko da. Adatsa elektrizitate estatikoarekin kargatu ez 

dadin, laka eman daiteke. 

 

Orrazkera amaitzeko hainbat aukera dago:  

o Adats soltea, azkar batean gauzatzeko akabera eginerrazekoak. 

Ile motari eta bezeroaren nahiari erreparatuta: lisoa, uhinak, 

puntak itzuliak edo markatuak, kopeta-ileak.... 
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o Erdi bildua, ilea aurpegitik kenduta eta adatsa solte utzita. 

Horretarako, kopeta aldeko adatsa txirikorda, kiribiltze edo xerloen 

bidez bilduko da eta kakoekin finkatuko da buruaren atzeko 

aldean. 

 

 
Orrazkera erdi-bilduak 

o Bildua. Proposamen ugari dago, oso eginerrazak, ilea minutu 

gutxian biltzekoak. Egunez nahiz gauez eramatekoak dira, 

festetan nahiz ospakizun berezietan. 

 

Orrazkera bilduak 
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3.6 LEHORGAILUA ETA DIFUSOREA 

Bezeroak ile uhindua edo kizkurra badu eta kizkurra finkatuta edo indartuta 

lehortu nahi badu ilea, difusorea erabili beharko du, honela erabili ere: 

1. Produktua aplikatzea. Lehenik, zapi batekin adatsari hezetasuna 

kendu. Ondoren, kizkurra zehazteko, berariazko produktua (aparra, gela, 

krema..) aplikatu adats guztian, sustraietatik puntetara. Horretarako, 

gomendagarria da produktu guztia ongi banatzea. 

2. Lehortzea. Lehorgailuaren ahoan difusorea jarrita eta tenperatura 

ertaina aukeratuta, lehortu ilea, burua beherantz edo albo baterantz 

ipinita.  Difusorea adatsaren ondoan mantenduko da, ahal dela ilea ukitu 

gabe, erabat lehortu arte. Kizkurra ondo finkatu nahi bada, aire 

hotzarekin amai daiteke. 

 
 

3. Orraztea. Adatsa lehortu ondoren eskuekin orraztuko da. Berariazko 

produktua erabilita, gela edo argizaria, kizkurraren egitura zehaztuko da. 
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Finkapenerako azken ukitu gisa laka erabiltzea dago, espraian edo 

aerosolean. 

 

 
Orrazkerako azken ukituak 

3.7 LISABURDINAK 

Gaur egun lisaburdinetan aukera oso zabala badago ere, komeni da honako 

ezaugarri bi hauetakoak aukeratzea: 

 150 ºC-tik 180 ºC-rako tenperatura aukeratu ahal izatea, edo bero 

lehorrean 190 ºC ez gainditzea. Bero hezea (lurrina) darabilten 

lisaburdinak ere badaude; horrelakoak erabiltzean, ileak jasan 

dezakeen tenperatura-tartea 170 ºC-tik 210 º C-ra handitzen da. 

 Plakek azkar eta ziur transferitu behar dute beroa. Turmalinaz edo 

titanioz fabrikatu behar dira, ileak paira ditzakeen kalteak ahalik eta 

gehien murrizteko. 

Honako hauek dira egoki erabiltzeko bete behar diren urratsak: 

1. Adatsak hezetasunik ez izatea. Adats hezean erabiltzen diren 

lisaburdinak badauden arren, gehienak adats lehorrerakoak dira; 

horregatik, lehenik ilea ongi lehortu behar da, jarraian lisaburdina 

pasatzeko. 

2. Adatsari korapiloak kentzea. Erabiliko den orrazia hortz zabalekoa 

izango da, elektrizitate estatikoa areagotzen ez duen materialez 

egindakoa. Eskuila erabili nahi bada, basurde-ilez egindakoa izango da.   
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3. Produktu termo-babesleak ematea. Adatsa lisaburdinaren kalteetatik 

babesten du, eta orraztea errazten. Produktua puntetatik erdigunera 

emango da. 

 

4. Adatsa sekziotan zatitzea. Adatsa sekziotan zatitzen eta xerlotan 

lantzen bada, lanaren emaitza hobea izango da. 

5. Tenperatura aukeratzea. Adats lehorrean bada, 190 ºC-tik beherakoa 

izan behar du; hezean bada, 210 ºC-tik beherakoa. 

6. Lisaburdina pasatzea. Ilea lisatu nahi bada, sustraietan hasi eta 

puntetara eramango dugu, motel, arinki eta gelditu gabe. Uhinak atera 

nahi badira, berriz, 360 ºko bira eginez pasako da lisaburdina xerloan, 

behin bakarrik. Adats lisoa lortzeko, xerlo bakoitzean bitan edo hirutan 

pasatu ahal izango da. 

 

7. Produktu amaitzailea ematea. Amaierako orrazkera zehazteko, 

komenigarria da produkturen bat ematea; esaterako, laka, seruma, 

argizaria, espraia... Produktuaren kantitatea, berriz, orrazkeraren 

araberakoa izango da. 
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3.8 KIZKURGAILUAK 

Uhinak, kiribilak edo kizkurrak sortzeko egokienak dira. Lisaburdinaren 

mekanismo bera du. Honako ezaugarri hauek izan behar ditu: 

 Sentsoreak izatea, zilindroaren tenperatura 190 ºC-tik igaro ez dadin. 

 Kizkurgailuaren zilindroa kizkurraren lodierakoa izatea. 

Honako hauek dira egoki erabiltzeko bete behar diren urratsak: 

1. Adatsak hezetasunik ez izatea. Ileak lehor egon behar du, bestela ehun 

kapilarra hausteko arriskua baitago. 

2. Produktu termo-babesleak ematea. Horrela, kizkurgailuaren kalte 

termikoetatik babestuko baita. Espraian eta krema-formatuan egon ohi 

dira eta puntetatik hasita erdigunetara aplikatzen da . 

3. Sekziotan zatitu adatsa. Xerlotan banandu adatsa, nahi den kizkurraren 

arabera: kizkur handiak, xerlo handiagoa... 

4. Xerloa kiribiltzea. Sustraietatik 4 cm-ra hasiko da kiribiltzen xerloa, 

kizkurgailuaren zilindroan biratuz. 

5. Finkatzea. Lortu den forma mantendu ahal izateko, produktu 

finkatzaileak aplikatuko dira. 

 

 
 
  


