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PRE ŇU

T etovanie obočia je asi 
najčastejšia proce-
dúra, ktorú požadujú 
ženy v rámci perma-

nentného mejkapu. Populár-
ne sú síce aj očné linky či kon-
túry pier, ale to je skôr pre 
náročnejšie dámy, ktoré chcú 
ušetriť čas a vyzerať vždy 
upravene. S problémom zle 
rastúcich či vypadaných chĺp-

kov nad očami sa však potýka 
azda každá druhá z nás. Pek-
ne tvarované husté obočie je 
pritom základ, ktorý význam-
ne dotvára výraz tváre. Kaž-
dý deň si ho kresliť ceruzkou 
však nie je veľmi praktické, 
pretože sa o pár hodín zotrie. 
Práve preto si ho ženy dávajú 
tak často tetovať. O to dôleži-
tejšie je zveriť sa do rúk od-

Čerešnička 
na vašej vizáži

Počuli ste už o púdrovo-tieňovanom obočí? 
Nový trend v permanentnom mejkape 
na rok 2020 od základu zmenil vzhľad 
tetovania na tvári.

Vedeli ste?
Servítková metóda

Podľa najnovších poznatkov 
zo sveta možno zakresliť 

a vymerať obočie pred te-
tovaním pomocou servítky. 

Servítka priľne k pokožke 
a zaručí dokonalú presnosť 

zamerania na rozdiel 
od pravítka.

borníčky, aby neboli nešťast-
né a nemuseli sa celé mesiace 
dívať na neprirodzené oblúky, 
príliš tmavé farby alebo ab-
surdné odtiene, ktoré majú 
od prirodzenosti na míle ďale-
ko. Naopak, školená vizážist-
ka ho spraví tak, aby si nikto 
ani nevšimol, že nie je výtvo-
rom prírody.

Hena aj sérum sú problém
Vizážistka Miriam Madová 

má s permanentným mejka-
pom desaťročné skúsenos-
ti. Ovláda všetky techniky 
a na základe konkrétneho 
typu pleti poradí klientke tú 
správnu. A aké otázky od zá-
ujemkýň dostáva? „Napríklad 

prečo im v minulosti perma-
nentný mejkap na obočie 
nechytil? Môže to byť preto, 
lebo pred tetovaním mali obo-
čie nafarbené henou, alebo 
používajú séra na rast chĺp-
kov,“ upozorňuje odborníčka 
na úskalia.

Univerzálny tvar 
neexistuje

Najčastejšie jej však dámy 
kladú otázku, aký tvar obočia 
im pristane. 

„Neexistuje jeden typ obo-
čia, ktorý pristane každému, 
tak ako neexistuje jeden strih 
šiat, ktorý pristane každej 
dáme. Preto nesúhlasím s nie-
ktorými školiteľmi doma, ale 

i v zahraničí, ktorí učia je-
den (pre nich) dokonalý typ 
obočia. Ja rešpektujem línie 
tváre, individuálnu asymet-
riu každej ženy a podľa toho 
navrhujem tvar obočia, farbu 
a techniku tetovania tak, že si 
nevšimnete, že ide o perma-
nentný mejkap,“ vysvetľuje 
renomovaná vizážistka. Jedno 
všeobecné pravidlo však vraj 
predsa len platí: Ideálna šírka 
obočia má byť 5 až 8 mm, ma-
ximálne však 10 mm.“

Čiarky to nezachránia
Zo skúseností Miriam Ma-

dovej je najčastejším prob-
lémom pri tetovaní obočia 
skutočnosť, že ženám sa kon-
čí rast chĺpkov približne v po-
lovici alebo troch štvrtinách 
obočia. Ovplyvňujú to hormó-
ny, gény, ale aj vek. Čo s tým?

„Ak si myslíte, že to prekryje 
tetovanie Microblading alebo 
iná čiarková technika, skla-
mem vás. Žiadne umelo teto-
vané čiarky to nezachránia, 
neprekryjú, vždy bude vidieť, 
kde sa vaše reálne chĺpky 
končia. Mnohé ženy to už po-
chopili a tieňujú si preto obo-
čie tieňmi. Poznatky z môjho 

posledného medzinárodného 
školenia v Prahe ma len utvr-
dili v tom, že tento problém 
sa dá vyriešiť jedine použitím 
techniky MAGIC SHADING, 
čo možno preložiť ako púdro-
vo-tieňované obočie.“

Dokonalá metóda
O čo presne ide? „Je to 

kombinácia dvoch techník: 
púdrovej a tieňovania. Je to 
trochu náročnejšia technika 
než bežné tetovanie. Pracuje 
sa pri nej naraz s dvomi typmi 
ihiel, ale výsledok je dokona-
lý! Metóda funguje pre každý 
typ pleti, aj na problémovej-
šiu, mastnú, pórovitú pleť, 
a dá sa ňou perfektne prekryť 
aj staré tetované obočie. Te-
tuje sa jemne, pomaly a po-
vrchovo, čo znamená, že vám 
časom na pokožke neostane 
nežiaduca farebná stopa. 
Pigment sa pomaly vrství 
do pokožky. Týmto spôso-
bom vieme pigment na po-
kožke tieňovať. Tým, že 
sa tetuje jemne, tetované 
miesto nekrváca, pigment 
sa nevyplavuje z pokožky 
a dosiahneme pekný výsle-
dok.“

Chyby po tetovaní  
Iba správne tetovanie však 

nestačí. O nové obočie sa tre-
ba potom správne starať.

„Veľa žien robí chybu, že si 
čerstvo tetované obočie máča 
kamilkami, potiera hrubý-
mi vrstvami vazelíny a iných 
krémov. Pritom platí zásada 
– sedem dní  žiaden kontakt 
s vodou, kým nezídu chras-
tičky z pokožky. 24 ho-

dín nepotierať ničím, potom 
raz za deň tenučkú vrstvičku 
Unigelom, ktorý kúpite v le-
kárni. Po odpadnutí chrasti-
čiek sa niekedy môže zdať, že 
je to svetlé, ale po krátkom 
čase bude pigment sýtejší. 
Pigment na pokožke pracuje 
štyri týždne, až potom uvidíte 
konečný výsledok,“ dodáva 
pani Miriam na záver.� n
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Miriam Madová, vyškolená 
vizážistka u renomovanej 
Zuzany Vittgruberovej, 
má odborné skúsenosti 
na vysokej profesionálnej 
úrovni a svoje 10-ročné 
skúsenosti s tetovaním 

aplikuje vo svojej praxi. 
Ovláda všetky techniky 
tetovania a na základe 
konkrétneho typu pleti 
poradí správnu techniku 
práve pre vás. Každý rok 
si doplňuje informácie 

na medzinárodných ško-
leniach, posledné školenie 
MASTER CLASS absolvo-
vala v Prahe pod vedením 
svetovo uznávaného 
Sviatoslava Otchenasha, 
kde získala titul MASTER.

Nielen 
oči 
Tetovanie AQUARELL 
LIPS je tetovanie 
a tieňovanie celých 
pier. Po tomto zákroku 
môžete zahodiť rúž 
približne na 3 až 5 rokov.
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