GROÞIS / VEIDAS
lių aparatu į maždaug 0,2 mm odos gylį
arba viršutinį epidermio sluoksnį suleidžiama mažiausiai dirginančių mineralinės kilmės pigmentų. Atspalvį, atsižvelgdami į odos, akių, plaukų spalvą, specialistai parenka individualiai. Įprastai per minutę atliekama iki 250 dūrių. Kadangi adatėlės nesiekia nei dermos (gilesniojo odos
sluoksnio), nei nervų galūnėlių, procedūra nėra skausminga, jos metu audiniai nekraujuoja. Prieš atliekant procedūrą veidas kruopščiai nuvalomas, vėliau oda dezinfekuojama ir tepama specialiu kremu
nuo skausmo. Kai viršutinis odos sluoksnis tampa nejautrus, atliekama procedūra.
Taigi minėtuoju aparatu su vienkartinėmis
adatomis į epidermį suleidžiama iš anksto paruoštų mineralinės kilmės pigmentų.
Jų atspalviai parenkami individualiai. Procedūra įprastai trunka 1–2 val.
  Po savaitės spalva gali išblukti,
o po 3 savaičių vėl paryškėti. Taip nutinka dėl to, kad pigmentai skverbiasi į
odą. Tikrasis rezultatas tampa akivaizdus maždaug po mėnesio.

Antakiai. Permanentiniu makiažu paryškinti antakius yra puikus sprendimas,
kai plaukeliai yra labai reti, šviesūs arba jų
tiesiog nėra. Be to, galima pakeisti antakių formą pagal savo skonį. Tinka ir toms,
kurios yra priverstos nuolat dažyti prarastų antakių plaukelių vietas. Antakių mikropigmentacija įprastai atliekama 2 būdais:
kai norima atkurti (imituoti) išretėjusius
antakių plaukelius pagal jų augimo kryptį
arba antakius suformuoti iš naujo, jei moteris ar vyras jų išvis neturi.

Permanentiniu
makiažu galima
brėžti tik kontūro
liniją arba retušuoti
visas lūpas
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Dažnai po akių kontūrų
ilgalaikio makiažo moterys
atrodo jaunatviškesnės

Akių kontūrai. Akis galima paryškinti

Lūpos. Ši procedūra – viena populia-

įvedant pigmento tik tarp blakstienų arba
nupiešiant dailų kontūrą. Šio makiažo linijomis galima pakelti nusvirusius kampučius, optiškai padidinti akis, sudaryti tankesnių blakstienų įspūdį.

riausių, suteikianti galimybę bet kokio
amžiaus moteriai atrodyti patraukliai net
be lūpų dažų. Šiuo makiažu galima paryškinti nuo pūslelinės tarsi išskydusius
lūpų kontūrus, suvienodinti juos, jei iš prigimties yra nelygūs, šiek tiek kilstelėti nusvirusius kampučius, koreguoti lūpų formą ir spalvą.

Dël patogumo permanentiná makiaþà verta rinktis sportuojanèioms, keliaujanèioms, nuolat uþimtoms moterims.

Kitos vietos. Permanentinio makiažo
dėka, atliekant plaukelių imitaciją, įmanoma optiškai paslėpti pradėjusias plikti galvos sritis, net jei nuplikimo priežastis – chemoterapija. Moterims po krūtų onkologinių
operacijų ar traumų permanentiniu makiažu
galima koreguoti spenelių formą ar suteikti
natūralią jų spalvą, kuri buvo prarasta.
Svarbu! Apsisprendusieji pasidaryti
permanentinį makiažą pirmiausia turėtų
kreiptis į kvalifikuotą specialistą. Jį reikia
rinktis labai atsakingai, objektyviai įvertinti, nes daryti ilgalaikį makiažą labai sudėtinga. Svarbiausia, kad meistras būtų profesionaliai įvaldęs dažymo techniką, žinotų dažų proporcijas, turėtų patirties tolygiai ir į reikiamą gylį įvesti dažus.
  Nepilnamečiams prieš atliekant
permanentinį makiažą būtinas raštiškas tėvų sutikimas.
Visos, norinčios įgyti naują, perspektyvią, kūrybinę profesiją ir tapti
permanentinio makiažo meistrėmis,
gali kreiptis į didelę patirtį sukaupusią permanentinio makiažo meistrę
Gitaną Vizgaitienę, tel. 860087882.
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