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Okazuje się, że w 2019 roku makijaż permanentny brwi kielce to najczęściej
wykonywany rodzaju tatuażu.
Nie powinno być to zaskoczeniem. Ten rodzaj zabiegu estetycznego efektywnie
podkreśla naturalny charakter twarzy, umożliwia korektę wyglądu, a przede
wszystkim pozwala zaoszczędzić czas podczas codziennego nakładania makijażu.
Właściwie dobrany kontur brwi to odmłodzone, pełne głębi, subtelne i
hipnotyzujące spojrzenie.
Estetyczne oraz precyzyjnie wykonane konturowanie to idealny sposób na
stworzenie wymarzonego, swobodnego wizerunku.
Ten moment, gdy oglądasz film, na którym aktorka budzi się z idealnym, lekkim
makijażem, a ty zastanawiasz się, jak to możliwe. Ciężko w to uwierzyć,
zwłaszcza, jeśli na co dzień poświęcasz sporo czasu, by podczas porannej toalety i
nakładania makijażu uzyskać efektowny, dopasowany do twarzy image.
Jednak pobudka w gotowym make upie, wykonanym w pełni profesjonalnie, z
uwzględnieniem rysów twarzy, a przede wszystkim trwale jest możliwa dzięki
makijażowi permanentnemu.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie tego rodzaju make upem przygotowałam
kompendium wiedzy w tym temacie, czyli wszystko, co należy wiedzieć przed
przystąpieniem do zabiegu.

Czy makijaż permanentny brwi kielce równa się
tatuaż?
Można wspomnieć o wielu podobieństwach, jednak to różnice pomiędzy
makijażem permanentnym a tatuażem wyznaczają jasną granicę pomiędzy tymi
zabiegami.
Podczas tworzenia makijażu barwnik stosowany do jego wykonania umieszczany
jest w wierzchniej warstwie skóry.
Dlatego w przypadku makijażu permanentnego, efekt utrzymuje się przez około
rok – dwa lata.

Podczas robienia makijażu metodą microblading stosowane są bardzo precyzyjne
oraz cieniutkie igły nano.
Natomiast w tatuażu niezbędne są profesjonalne maszynki.
Dlatego, aby niezmiennie cieszyć się świeżym efektem, starannie zrealizowanym,
z odpowiednim natężeniem kolorystycznym, zalecane są poprawki, najlepiej po
około roku lub dwóch latach.
Z drugiej strony, naturalne zanikanie makijażu permanentnego pozwala na jego
usunięcie.
Także w przyszłości umożliwia jego ponowne wykonanie, w innym tylko stylu, z
uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz naturalnego wyglądu i predyspozycji.
Jest to również informacja ważna ale i dobra dla osób, które celowo wykonały
makijaż na określony czas, np. po utracie brwi w wyniku chemioterapii.
Inne, od stosowanych podczas tatuaży, są również barwniki wykorzystywane
podczas zabiegu w salonie kosmetycznym albo gabinecie medycyny estetycznej.
W makijażu używane są stabilne pigmenty syntetyczne, odporne na światło, wodę,
mydło, czy kremy, co oznacza trwały i niezmienny kolor, bez względu a czynniki
zewnętrzne.

Z myślą o każdej kobiecie – makijaż permanentny
brwi kielce
Wraz z rozwojem technik oraz technologii, dzięki którym możliwe jest
uwydatnienie naturalnego piękna twarzy, jej proporcji, a także wizualnej korekty
kształtu.
Wiele z dotychczas znanych sposób na “dbanie o siebie”, zostaje zapomnianych na
rzecz profesjonalnych i zaawansowanych, a przede wszystkim efektowniejszych i
trwałych sposobów podkreślających urodę.
Wszystkim dobrze znane regulowanie, czy wyrywanie brwi jest już staromodnym
sposobem dbania o swój wygląd.
Na topie jednak są wyraźnie podkreślone, gęste i grube brwi, niestety, nie każda
kobieta może pozwolić sobie na taki wygląd.
Co robić, jeśli Twoje brwi klasyfikują się niestety w rozmiarze XS?
Przede wszystkim! Nie warto, aż tak mocno ulegać aktualnej modzie i trendom.
Dopasowany wygląd, niezależnie od panujących teraz kanonów estetyczny,
naturalny, a przede wszystkim harmonijny i współgrający ze sobą, zawsze jest na
czasie, a dzięki niemu wyglądać będziesz elegancko, z klasą oraz wyczuciem.

Makijaż permanentny brwi kielce – jak wygląda

zabieg?
Podstawowy krok to dostosowanie linii brwi do kształtu twarzy. Na tym etapie
wykonywany jest wstępny rysunek, za pomocą zmywalnego ołówka do kresek, aby
Klientki miały możliwość naniesienia korekt bądź akceptacji wyglądu przed
przystąpieniem do właściwego zabiegu.
Jak w przypadku wielu rodzajów sztuki, również podczas wykonywania makijażu
permanentnego, stosuje się pewne metody, czy reguły, które umożliwiają
optyczną zmianę wyglądu twarzy:
– Dla twarzy okrągłej najczęściej wykonuje się podniesione łuki brwiowe, z
końcówkami skierowanymi ku dołowi.
Przede wszystkim chodzi o optyczne zwężenie twarzy, a także jej wydłużenie.
– W przypadku twarzy pociągłej najczęściej sugerowane są proste, wyraźne i
szerokie brwi. W ten sposób twarz zostanie wizualnie skrócona. Natomiast
stanowczo odradza się brwi zaokrąglone, które optycznie wydłużają kształt
twarzy.
– Do twarzy kwadratowej najlepiej pasują szerokie i mocne brwi, wygięte lekko
w łuk. Dzięki takiemu zabiegowi twarz zyska subtelność. Szerokie czoło oraz silnie
zarysowana żuchwa zyskują łagodniejsze rysy.
– Również twarz trójkątna, szerokim czołem, uzyska proporcjonalny wygląd
dzięki brwiom uniesionym lekko ku górze, w stronę skroni. Uzyskany efekt będzie
harmonijny, lekki oraz wyrażony.
Kolejny, bardzo ważny krok, od którego zależy piękny, estetyczny, dopasowany
wygląd, to odpowiednio dobrany kolor brwi. Właściwie dopasowana tonacja
pozwala również na modyfikację optyczną twarzy. Pomaga podkreślić naturalne
piękno rysów twarzy.
Kobietom, które cieszą się posiadaniem pięknych blond włosów i dodatkowo
cechuje je delikatna, nordycka bądź słowiańska uroda, poleca się użycie koloru
nieco ciemniejszego niż włosy, co pomoże wyostrzyć rysy twarzy.
Paniom o jasnych włosach i karnacji dobór grafitowego, ciemnoszarego bądź
barwnika w odcieniach brązu, zarówno w jasnej jak i ciemniej tonacji, zapewni

wyrazisty, ale i współgrający z twarzą oraz jej poszczególnymi częściami, piękny,
zniewalający a przede wszystkim naturalny efekt.

Makijaż permanentny brwi kielce – techniki
stosowane podczas zabiegu
Metoda piórkowa:
Precyzyjna, starannie wykonywania, z dbałością o każdy detal, metoda piórkowa
polega na wprowadzaniu pigmentu w kształcie małych kreseczek, które imitują
pojedyncze włoski, co pozwala na uzyskanie pożądanego, swobodnego efektu i
całkowitą kontrolę nad kształtem brwi. Równocześnie funkcjonuje również druga
nazwa dla tej techniki – metoda włoskowa.
Na wspaniały, dopasowany do twarzy i naturalny efekt składają się właściwie
dopasowana grubość brwi, ich kształt oraz gęstość.

Metoda piórkowa – dlaczego warto wybrać ten
sposób?
Efekt jest identyczny jak podczas zagęszczania brwi – wszystko jest wyważone,
dopasowane do indywidualnych rysów twarzy, z uwzględnieniem jej proporcji, a
także oczekiwań klientki względem wyglądu. Subtelne i trwałe rozwiązanie, które
pozwoli cieszyć się nowym wyglądem brwi przez długi czas.
Również panowie mogą wiele zyskać, dzięki zabiegowi zagęszczania brwi,
wykonanym właśnie w technice piórkowej.
W pełni naturalny wygląd sprytnie tuszuje widoczność jakiejkolwiek ingerencji w
wygląd brwi lub ich gęstość.
Dlatego Panowie, nie musicie się obawiać, że ktoś posądzi Was o wizytę w salonie
kosmetycznym. Pamiętajcie jednak, że kobiety lubią zadbanych, dobrze
wyglądających mężczyzn
Także osoby, które były poddane chemioterapii, uległy oparzeniom, czy zmagają
się z łysieniem androgenicznym dzięki makijażowi permanentnemu odzyskają
dawny, świeży, zdrowy wygląd brwi.

Brwi – technika cieniowania
Cieniowanie brwi odbywa się poprzez wprowadzenie pigmentu pod skórę w
formie cienia.
Dzięki temu zostaje podkreślony kształt brwi, które również wydają się gęstsze.
Samo cieniowanie wykonywane jest pomiędzy włoskami. W klasycznej metodzie
stosuje się jeden, odpowiednio dobrany wariant kolorystyczny.
Z uwagi na coraz większe zainteresowanie, a także ciągły rozwój lingeristek, ich
kreatywności a także talentu, wykonuje się cieniowanie przy użyciu kilku
barwników, co pozwala na efektowne przejścia pomiędzy tonami.
Sposób określany również techniką ombre, pozwala na uzyskanie
trójwymiarowego efektu.
Makijaż wykonany w ten sposób nie jest monochromatyczny.
U nasady brwi są jaśniejsze i ściemniają się ku końcom. Powszechnie stosowane
jest również rozjaśnienie górnej części brwi oraz użycie ciemniejszych pigmentów
na dole.
Natomiast sam sposób wykonania zależy od typu urody oraz efektu, który Cię
interesuje.

Cieniowanie – dlaczego warto?
Również ten sposób wykonywania makijażu permanentnego zapewnia subtelny,
naturalny i estetyczny efekt, pozwalający dostosować wygląd brwi a także ich
kolor do kształtu twarzy, karnacji, czy koloru włosów.
Skorzystanie z tej techniki zapewni efektowne przejścia pomiędzy tonacjami a
także podkreśli Twoją urodę.
Pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować wybór techniki z lingeristką, aby jak
najlepiej dopasować makijaż permanentny brwi kielce do Twoich potrzeb a także
kształtu twarzy.

