MICROBLADING
Metoda, pri kateri s posebnim rezilom
vrisujemo posamezne dlačice in tako
dosežemo videz naravnih obrvi.
Metodo lahko izvajamo na celotni obrvi ali
samo delno, odvisno od potrebe in strankinih
želja.

Primerna je predvsem za stranke, ki si
želijo zelo naraven videz obrvi.
Pomembno je poudarit, da bo
microblading izgledal bolj naravno, če ima
stranka tudi nekaj naravnih dlačic.
Če ga izvajamo na golo kožo bodo vrisane
dlačice bolj izrazite in s tem tudi
permanent bolj očiten.

Nega
Stranka si prvih 7 dni po postopku
microbladinga obrvi neguje s kremo, ki jo dobi
pri nas v salonu.
Zelo pomembno je, da si v prvih 7 dneh na obrvi
ne nanaša popolnoma nobenih drugih produktov.
Vse negovalne izdelke, čistilce, ličila nanaša samo
okrog obrvi.
Ravno tako se prvih 7 dni izogiba savnam,
solariju, bazenom ter negam kože. Zavedat se
mora, da so njene sveže obrvi rana in se je
potrebno temu primerno obnašat.
Prvih 7 dni naj se stranka ne izpostavlja soncu. To
ne pomeni, da ne sme iz hiše, ampak naj ob
daljšem izpostavljanju soncu nosi kapo ali klobuk.
Prvih 7 dni SPF na obrveh odpade!

Obstojnost
Microblading je obstojen cca 1 leto, obstojnost pa
je odvisna od kože, nege, življenskega stila..
Bolj kot je koža mastna, manj obstojen bo
microblading.

POWDER BROWS
Metoda, pri kateri s pomočjo naprave
z iglico v kožo vnašamo pigment in
dosežemo videz zasenčenih obrvi.
Metodo lahko izvajamo na celotni obrvi ali
samo delno, odvisno od potrebe in strankinih
želja.

Primerna je za stranke, ki jim je všeč
videz zasenčenih obrvi, si želijo bolj
poudarjene obrvi ali pa jim
microblading ne zdrži dovolj dolgo.
Pomembno je poudarjat, da bo powder
brows metoda izgledala bolj naravno, če
ima stranka tudi nekaj naravnih dlačic.
Če jo izvajamo na golo kožo bo veliko bolj
očiten in izrazit.

Nega
Stranka si prvih 10-14 dni po postopku obrvi
neguje s kremo, ki jo dobi pri nas v salonu.
Zelo pomembno je, da si v prvih 10-14 dneh na
obrvi ne nanaša popolnoma nobenih drugih
produktov. Vse negovalne izdelke, čistilce, ličila
nanaša samo okrog obrvi.
Ravno tako se prvih 10-14 dni izogiba savnam,
solariju, bazenom ter negam kože. Zavedat se
mora, da so njene sveže obrvi rana in se je
potrebno temu primerno obnašat.
Prvih 10-14 dni naj se stranka ne izpostavlja
soncu. To ne pomeni, da ne sme iz hiše, ampak naj
ob daljšem izpostavljanju soncu nosi kapo ali
klobuk.
Prvih 7 dni SPF na obrveh odpade!

Obstojnost

Powder je bolj obstojna metoda in lahko na koži
ostane tudi do dveh let, zopet je odvisno od večih
dejavnikov.

COMBO BROWS
Gre za kombinacijo microbladinga in
powder brows
Metodo lahko izvajamo na celotni obrvi ali
samo delno, odvisno od potrebe in strankinih
želja.

Kombinacijo lahko izvajamo na več
različnih načinov.
Lahko naredimo naprimer začetni del samo
microblading, konec pa samo powder
brows, s tem dosežemo "ombre" efekt, da
so obrvi na začetku bolj nežne in na koncu
bolj poudarjene.
Lahko pa naredimo celoten microblading
in na koncu med dlačicami še posenčimo, s
tem dobimo več dimenzije. Ta način je
predvsem primeren za stranke, ki imajo na
določenih delih povsem golo kožo in tako
dosežemo videz naravnih obrvi.

EYELINER
Nega
Gre za postopek, pri katerem na
zgornjo veko poltrajno vrišemo
eyeliner

Na svež eyeliner lahko po potrebi dajemo hladne
obkladke.
Ob čiščenju obraza s čistilom, se izogibamo
predelu oči
Na predelu oči prvih 14 dni ne nosimo ličil
Svežega eyelinerja ne praskamoin se ga ne
dotikamo s prsti
Sauna, bazen, morje, telovadba odpade za 14 dni.

Lahko gre za mini eyeliner, pri katerem
pigment vnesemo v linijo trepalnic in jih s
tem optično zgostimo.
Lahko pa izrišemo celoten eyeliner, vendar
moremo pri tem upoštevat konstrukcijo
očesa.

Botox, nege obraza za naslednje 4 tedne
odpadejo.
Prvih 10 dni po postopku odsvetujemo nošenje
leč.
Prvi in drugi dan si čistiš s suho palčko, tako
odstraniš limfni izloček in nečistoče.
Če je eyeliner narejen višje na veki, nanj prvih 10
dni nanašamo tudi mazilo, ampak pazimo, da je to
v izredno tankem sloju.

USTNICE
Nega
Gre za postopek, pri katerem na
ustnice poltrajno vnesemo pigment.

Vsaj 24 ur po tretmaju se izogibamo aktivnostim
ob katerih se spotimo
Prvih 14 dni ustnice mažemo na vsaki 2h, oziroma
jih ohranjamo vlažne (ne sme te zategovat)
Po potrebi si lahko naredimo hladen obkladek
Hrastic nikakor ne vlečemo dol na silo, ampak
pustimo da odpadejo same.
Prvih 14 dni po tretmaju na ustnice ne nanašamo
pudra, barvice, šminke

Lahko gre povsem za korekcijski učinek, pri
katerem uporabimo barvo naravnih ustnic.
S tem dosežemo samo korekcijo oblike,
brez dodatne barve.
Lahko pa uporabimo močnejši pigment in s
tem poleg korekcije ustnicam dodamo še
barvo.

Sauni, bazenu in morju se za 14 dni po tretmaju
izognemo

Tips
Ustnice en teden pred tretmajem izredno vlažiš z vazelinom.
4 dni pred in po tretmaju jemlji Virolex tabletke, tako se izogreš
herpesu.
Če razmišljaš o Botox/filler-ju: najprej PMU, čez mesec dni poseg, še
mesec dni kasneje korekcija PMU
Z uporabo zdravila Roaccutane prenehaj vsaj 6 mesecev pred PMU
tretmajem
3 dni pred tretmajem se izogibaj zdravilom za redčenje krvi
Po tem, ko se ustnice zacelijo, jih za daljšo obstojnost maži tudi s SPF

