
Děkuji, že jste zavítali na stránky permanentního make-upu. 
Aplikaci PMU se věnuji bezmála 18 let. Doufám,  že pro Vás 
budou  informace na těchto stránkách alespoň trochu  užitečné 
a třeba pomůžou k Vašemu rozhodnutí.

Já osobně kladu velký důraz na přirozený vzhled. Dle mého 
názoru je perfektně provedený permanentní make-up takový, 
kterého si nikdo nevšimne, jen Vy samotné. Neměl by 
nnahrazovat líčení, jen vytvořit podklad pro každodenní líčení. 
MMou snahou je, aby výsledek působil přirozeně, aplikace byla co 
nejméně bolestivá, a proto používám nejkvalitnější anestetika. 
Pracuji se špičkovým strojkem Purebeau a používám pigmenty 
stejnojmenné značky. Všechny tetovací barvy Purebeau ve 
spojení s Purebeau strojkem  jsou zárukou té nejlepší kvality. 
Před samotnou aplikací věnuji dostatek času zakreslení, které je 
velmi důležitým pilířem krásného Permanent Make-Upu. 
VVše s vámi neustále konzultuji a Vy máte možnost průběžně 
celou proceduru sledovat, aby jste měla vy i já jistotu, že budete 
odcházet maximálně spokojená.

                                                  
 Samotná aplikace

Permanentní make-up je metoda dočasného líčení. 
MMikrotenkou jehlou se do horní vrstvy pokožky aplikuje 
barevný pigment. Barvy se míchají individuálně a jsou přesně 
přizpůsobeny přírodním tónům pokožky. Bezprostředně po 
aplikaci bude pigment velice výrazný. Je to zapříčiněno 
prokrvením aplikovaného místa a zabarvením pigmentu krví.
Definitivní odstín pigmentu se projeví až měsíc po aplikaci. 
Trvanlivost PMU  je 1 – 4 roky a je velice individuální.

Permanentní make up úvod



Permanentní make up doporučuji ženám, pokud: 
 
- Nosí kontaktní čočky nebo brýle.
- Mají citlivé (často slzící) oči.
- Necítí se bez nalíčení dobře.
- Aktivně sportují.
-- Nechtějí ztrácet čas líčením a přesto chtějí vypadat upraveně.
- Jsou alergické na kosmetické výrobky.



Vizážisté tvrdí, že k základnímu nalíčení stačí dobrý 
make-up, lesk na rty, řasenka a…. krásné obočí. 
Upravené obočí dokáže nádherně zvýraznit oči a omladit naši 
tvář o několik let.

Pokud není vaše obočí dokonalé samo o sobě nebo pokud vás 
obtěžuje každodenní boj u zrcadla, nabízí vám permanentní 
makeup snadné a pohodlné řešení.

-- Vaše obočí můžeme zvýraznit či ztmavit.
- Můžeme upravit nesouměrnosti v délce a tvaru Vašeho obočí.
- Můžeme dokreslit chybějící části Vašeho obočí.
- Můžeme také provést korekci staršího (nebo nesprávně prove
   deného) permanentního make-upu.

Průběh aplikace permanentního makeupu obočí:

ZZákladními předpoklady pro to, aby váš permanentní makeup 
byl krásný a vaše obočí vypadalo přirozeně, je správný odstín 
a perfektní tvar. Odstín vybereme s ohledem na typ vašeho 
pigmentu (pro každý barevný typ jsou vhodné jiné odstíny) tak, 
aby konečná barva odpovídala Vašemu přání. Zakreslení 
ddokonalého tvaru je velmi důležité a proto této části přípravy 
budeme věnovat dostatek pozornosti a času (v tomto kroku jde 
o naši vzájemnou spolupráci, aby konečný výsledek byl přesně 
podle vašich představ).

Permanentní make up obočí



Následuje vlastní aplikace pigmentu, kterou provedeme 
některou z následujících technik (výběr techniky závisí 
především na Vašem přání a očekávání, ale také na typu 
vašeho přírodního obočí:

- Podstínování (vystínování zakresleného tvaru).
- Vláskování (kresba jednotlivých chloupků).
- 3D obočí (použití více barev pigmentů, plastický efekt).
-- Microblading (vlásková metoda-kaligrafické čepelkování). 

Nemusíte se bát bolesti, protože místo aplikace bude ošetřeno 
kvalitními a velmi účinnými anestetiky.

Permanentní makeup obočí je bezprostředně po aplikaci velmi 
výrazný, ale přibližně za týden se tzv. „vyloupne“. Po vyloupnutí 
Vám naopak barva může připadat málo výrazná, ale i to je 
vv pořádku, protože pigment se bude ještě následující 3 týdny 
tzv. dobarvovat.

Pokud se jedná o Váš první permanent makeup obočí, s největší 
pravděpodobností bude k dokonalému výsledku potřeba 
provést korekci (ideálně 4-5 týdnů po první aplikací).

Péče o čerstvý permanent makeup obočí (pokyny pro Vás):

- Do vyloupání stroupků obočí zbytečně nenamáčejte vodou 
      a nepoužívejte žádné ličidlo.
- Do vyloupnutí stroupků potírejte obočí specielním přípravkem
   (dostanete u mě), jen lehkým filmem krému aby nevysychalo, 
   ale taky nemokvalo.
- Stroupky ponechte volně odpadnout, nikdy je neodlupujte!
- Po dobu jednoho měsíce  vynechejte saunu, solárium a pobyt 
   na přímém slunci!
-- Kamkoliv pojedete do budoucna za sluníčkem , používejte 
   ochranné vodě odolné tyčinky nebo krémy SPF 50.



Krásné rty vždy přitahují pozornost.

Jestliže toužíte po tom, aby Vaše rty měly hned po probuzení 
dokonalý tvar a barvu, je permanentní makeup tím pravým 
řešením.

Krásný a přirozený permanent makeup rtů Vás bude těšit celý 
den. 

RRáno Vám dodá sebevědomí při prvním pohledu do zrcadla a 
během dne bude perfektním základem pro líčení (rozpitá 
kontura se pro Vás stane minulostí).

Průběh aplikace permanent makeupu rtů:

PPro  dokonalý výsledek je nezbytný perfektní tvar a správný 
odstín (stejně jako u obočí) a proto také postup je velmi 
podobný. Vybereme odstín s ohledem na typ vašeho pigmentu a 
budeme věnovat dostatek času a pozornosti zakreslení kontury 
Vašich rtů.

NNásleduje vlastní aplikace pigmentu, před kterou jsou Vaše rty 
ošetřeny účinným anestetikem, takže se nemusíte obávat 
bolesti.

Výběr techniky zvýraznění rtů:

- Kontura (zvýrazní obrys rtů, může upravit velikost, tvar i 
   barvu).
- Kontura s barevným stínováním ( zvýraznění rtů, korekce při 
      úbytku retní červeně nebo světlých míst, taky si můžete  
   stínování ve výsledku představit jako konturu, kterou 
   rozetřete směrem do středu rtu (3D efekt).
- Výplň rtů (po celé ploše aplikován pigment) Nádherné!

Permanentní make up rtů



Vaše rty budou bezprostředně po aplikaci lehce nateklé a také 
barva bude velmi výrazná až do tzv. vyloupnutí, které nastane 
přibližně za 5-7 dnů. Po vyloupnutí se barevný pigment začne 
tzv. dobarvovat, takže konečný odstín můžeme posuzovat až 4 
týdny po aplikaci a to je také nejbližší termín, kdy můžeme 
provádět korekci (která bude v případě Vašeho prvního 
make-upu rtů s největší pravděpodobností potřeba).

PPříprava na permanentní makeup rtů (pokyny pro Vás):

- Depilaci horního rtu neprovádějte 48 hodin před aplikací 
   permanentního makeupu.
- Pokud trpíte na opary, je potřeba, abyste se preventivně   
   zaléčila (bližší informace Vám sdělím při objednání).

Péče o čerstvý permanent makeup rtů (pokyny pro Vás):

- Po aplikaci permanentního makeupu budou Vaše rty ošetřeny  
      speciálním krémem, který dostanete s sebou domů pro  
   ošetření na další dny.
- Neošetřuje žádným jiným krémem. 
- Do vyloupání stroupků ústa zbytečně nenamáčejte vodou 
   (pozor při jídle, pití, ústní hygieně atd.).
- Do vyloupání stroupků nepoužívejte žádné líčidlo na rty. 
- Stroupky ponechte volně odpadnout, nikdy je neodlupujte!
-- Po dobu jednoho měsíce vynechejte saunu, solárium a pobyt 
   na přímém slunci!
- Kamkoliv pojedete do budoucna za sluníčkem,  používejte 
   ochranné vodě odolné tyčinky nebo krémy SPF 50.



Pokud se rozhodnete pro permanentní makeup očních 
linek, oceníte toto rozhodnutí nejméně jednou denně – 
ráno před zrcadlem.

- Klasické linka těsně nad  řasovým obloukem vytvoří efekt  
   „mandlových“ očí a nádherně zvýrazní Váš pohled.
- Linka v řasovém oblouku opticky zahustí řasy.
- Jemným tečkováním lze vytvořit iluzi řas tam, kde úplně chybí.
-- Jemnou linkou lze také vyrovnat velikost i tvar obou očí.

Průběh aplikace permanentního makeupu očních linek:

Ani v tomto případě se nemusíte bát bolesti, protože místo 
aplikace bude ošetřeno účinným anestetikem.

Pro dokonalý výsledek je nezbytný perfektní tvar, který v 
průběhu aplikace máte možnost sledovat.

OOdstín volím optimálně v klasické černé barvě, která zvýrazní a 
opticky zahustí vaše řasy. Vaše víčka mohou být bezprostředně 
po aplikaci lehce nateklá.

Příprava na permanentní makeup očních linek (pokyny pro 
Vás):

- Nelze provádět, pokud máte aplikovány umělé řasy.

Permanentní make up 
očních linek



Péče o čerstvý permanentní makeup očních linek (pokyny 
pro Vás):

- Délka otoku je velice individuální, otok může přetrvávat i do  
   druhého dne, ale také hodinu po aplikaci nemusíte mít otok 
   žádný.
- Večer téhož dne si můžete provést čajové studené obklady. 
   (Uvařte si silný černý čaj – ne bylinkový, dejte ho vychladit do 
      ledničky, pak do něho namočte vatové tampony, důkladně 
   vyždímejte a tak studené přikládejte na oční víčka. 
- Oční linky doporučuji lehce potírat  Ophtalmo- Azulen mastí.
- Do vyloupání stroupků místo zbytečně nenamáčejte vodou, 
   nepoužívejte žádné ličidlo. 
- Stroupky necháme volně odpadnout, nikdy je neodlupujte!
- Po dobu jednoho měsíce vynechejte saunu, solárium a pobyt 
      na přímém slunci!


