Trajno ličenje obraza
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Vsaka ženska se po svojih
najboljših močeh trudi biti
negovana tudi pri športu,
v bazenu ali savni. Ena
preprostejših rešitev je
estetsko dovršeni permanentni
make up. Najboljše je
zagotovo to, da se boste
vsako jutro zbudile popolne
in pripravljene za nov dan z
najmanj napora in minimalno
porabljenega časa.

ZBUDITE SE UREJENE
ZA NOV DAN
Z

godovina permanentnega make
upa ni tako dolga, kot je zgodovina
tetoviranja. Že stari Egipčani so
se tetovirali s prahom, ki so ga pridobili
iz črne rude. Zmešanega z vodo so ga
z ostro kovino in brez kakršnih koli
anestetikov vnašali v kožo. Iz Egipta se je
umetnost tetoviranja širila prek Indije v
Afriko, kjer se je obdržala vse do danes.
Trajno ličenje je kozmetična tetovaža
obraza in tako kot poslikava telesa je
permanentno. Obe pa čez čas potrebujeta
osvežitev (popravke). Ker je obraz najbolj
izpostavljen soncu, je korekcija trajnega
ličenja na obrazu potrebna toliko prej.
»Razlika je tudi ta, da je na obrazu koža
precej tanjša in bolj občutljiva. Zato so
tudi pigmenti formulirani posebej za
predel obraza in temeljijo na naravni
osnovi,« je povedala Silvija Štrukelj iz
kozmetičnega salona Ajna.

Prvi stik s stranko
je izrednega pomena

Pred postopkom nanašanja
permanentnega make upa mora stranka
dobiti zaupanje v izvajalca storitve in
njegovo strokovno usposobljenost.
Seznanjena mora biti s potekom
postopka in pričakovanim rezultatom.
»Zavedati se mora, da je obstojnost
tovrstnega make upa tudi do šest let.
Prav tako ji moramo razložiti, da to ni
trajna poslikava za vse življenje, temveč
je permanentna. Ker se koža neprestano
obnavlja, posledično bledi tudi make up.
Obstojnost permanentnega make upa
je odvisna od tipa kože in izpostavljanja
UV-žarkom,« je razložila Silvija Štrukelj.
S časom postaja pigmentacija vedno bolj
bleda, do trenutka, ko zbledi oziroma
izgubi svoj sijaj.
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Ker je permanentni make up na
koži obstojen, mora stranka dobro
premisliti, komu bo zaupala to
zahtevno delo, ki jo bo spremljalo vsak
dan naslednjih šest let. Permanentno
ličenje lahko opravi vsakdo, ki ima
opravljen 4-dnevni tečaj.
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Kako do lepo
oblikovanih obrvi?
»Ogromno strank, ki imajo preveč
populjene obrvi ali so te sčasoma
postale zelo redke ali pa so svetle
in komaj opazne, se odloči za
permanentno oblikovanje obrvi,«
je povedala Silvija Štrukelj iz
salona Ajna. V vseh teh primerih
se najprej s korekturnim
svinčnikom nariše linijo poteka
obrvi. Ko se stranka strinja z
obliko, se začne pigmentiranje
kože. Barvni odtenek se izbere
glede na barvo las in obstoječih
obrvi. Postopek traja od 45 do 60
minut. Prvih 4 do 5 dni je barva
zelo intenzivna. Pričakovani
barvni rezultat se namreč pokaže
šele po štirih tednih, ko sledita
tudi kontrola in korekcija. Trajno
narejene obrvi ne zahtevajo
posebne nege. Obrvi, ki zrastejo
zunaj linije, enostavno populimo.

A bolj kot tečaj so pomembni roka,
estetski čut in izkušnje. Slabo
opravljena storitev (naj gre za obrobo
ustnic, senčenje ali risanje obrvi, črto
nad zgornjo ali spodnjo veko) bo na
obrazu zelo opazna − in to dalj časa.

Bolečina se komajda čuti
Postopek nanašanja permanentnega
make upa traja od 45 do 60 minut. Pri
lepotnih proizvodih se uporabljajo zelo
tanke igle, ki imajo posebno konico,
ki omogoča dokaj neboleč postopek.
»Bolečino nekateri opisujejo kot
praskanje, pekoče draženje, drugi pa
komajda kaj čutijo,« je razložila Silvija
Štrukelj. Permanentni make up je
primeren predvsem za osebe, ki želijo
biti v vsakem trenutku videti urejene
in negovane (pri športu, na morju…),
želijo prihraniti čas in energijo, vloženo
v vsakodnevno nanašanje ličil. Zanj se
odločajo športnice, osebe, ki alergično
reagirajo na dekorativno kozmetiko,
imajo težave z vidom – slepota, nosijo
očala ali kontaktne leče. Uporabljajo ga
tudi ljudje po kemoterapiji.

nika 22. september 2010

Kako do popolnih
ustnic?
Za trajno ličenje ustnic se
najpogosteje odločajo dame,
ki imajo že po naravi zelo
tanke ustnice. Trajno ličenje je
primerno tudi za ustnice, ki so
z leti že izgubile barvo (so blede
in neopazne) ter so nepravilnih
oblik. S permanentno obrobo
in senčenjem lahko dosežemo,
da ustnice malce povečamo,
popravimo obliko, jih optično
naredimo polnejše in prikrijemo
manjše gubice, ki se pojavijo
z leti. »Čas prihranimo tudi
strankam, ki si vsak dan
nanašajo šminko, jo nehote
'pojedo' ali pa se jim ta zlije
v gubice,« je razložila Silvija
Štrukelj iz salona Ajna.
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Ker, kot smo že omenili, permanentni make up
ni trajen, pridejo stranke pogosto na korekcijo
po približno dveh oziroma treh letih. Takrat
barva začne izgubljati svežino in začenja bledeti.
»Vzrok za to je obnavljanje kože. Prekomerno
izpostavljanje sončnim žarkom ta proces
obnavljanja še pospeši,« je pojasnila Silvija
Štrukelj. V primeru, da se permanentnega make
upa naveličamo, ga lahko odstranimo z laserjem,
kemičnim ali fizičnim pilingom ali s kirurškim
posegom, vendar pa je postopek odstranjevanja
dolgotrajen in lahko pusti brazgotine.

Pravila, ki se jih moramo
držati vsaj 14 dni po
posegu:
• ne uporabljamo kozmetičnih
izdelkov na pigmentiranih predelih,
• ne izpostavljamo se
intenzivnemu sončenju,
• ne hodimo v savno,
• v solariju pokrijemo
pigmentirane predele,
• izogibamo se stiku s klorom
ali slano vodo.
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