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Coraz więcej osób w różnym wieku decyduje się na wykonanie zabiegów kosmetycznych oraz medycyny estetycznej, których celem jest profilaktyka starzenia lub poprawa wyglądu. Jednym z rozwiązań prowadzących do trwałego podkreślenia urody lub
nawet skorygowania niedoskonałości jest makijaż permanentny. Na temat samego
zabiegu, wskazań oraz zaleceń opowie specjalistka w dziedzinie makijażu permanentnego – linergistka, Kristina Korotun.

KRISTINA KOROTUN,
Specjalistka makijażu permanentnego

Rozpocznijmy od najbardziej podstawowego pytania, a więc na czym właściwie
polega zabieg makijażu permanentnego?
Makijaż permanentny jest zyskującym na
popularności zabiegiem kosmetycznym,
mającym na celu trwałe podkreślenie
brwi, oczu lub ust. Podczas zabiegu
barwnik (pigment) wprowadzany jest do
skóry, a dokładnie w głębsze warstwy
naskórka przy użyciu jednorazowej, sterylnej i bardzo cienkiej igły. W porównaniu do klasycznego tatuażu pigment
wprowadzany jest płycej, a efekt zanika
w czasie.
Jakimi metodami można wykonywać
makijaż permanentny?
Jeśli chodzi o brwi, najpopularniejsze
są metoda pudrowa włoskowa oraz
ombre. Przy pigmentacji powiek jest to
zagęszczenie linii rzęs, kreska
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z rozcieniowaniem oraz efekt butterfly.
Z kolei w przypadku ust możemy wykonać podkreślenie konturu wraz z cieniowaniem lub wypełnieniem, ombre lub
tak zwane aquarelle lips. Wybór metody
zależy od personalnych preferencji oraz
oczekiwań klientki i następuje po konsultacji ze specjalistą. Warto wspomnieć,
że ta dziedzina kosmetyki intensywnie
się rozwija, a metody i technika pracy
dążą do doskonalenia efektów.
Dla jakich osób odpowiedni jest makijaż
permanentny?
Jest to idealne rozwiązanie dla osób,
którym brakuje czasu, umiejętności
lub chęci na codzienne wykonywanie
makijażu, a jednocześnie pragną delikatnie podkreślić swoją urodę. Docenią
go również osoby w dojrzałym wieku
lub posiadające wadę wzroku. Prawidłowo wykonany makijaż permanentny
wygląda niezwykle naturalnie i można
dopasować go do każdego typu urody. Stanowi on świetną alternatywę
dla makijażu klasycznego i pozwala
zaoszczędzić na co dzień sporo czasu.
Przy pomocy makijażu permanentnego
można skorygować pewne mankamenty wyglądu, takie jak nierównomierne
rozmieszczenie czerwieni wargowej czy
asymetrie, np. brwi.
Czy istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu, jeśli tak to jakie?
Tak, pewne przeciwwskazania niestety
istnieją, a zaliczamy do nich: ciążę, okres
karmienia piersią, źle kontrolowaną cukrzycę, hemofilię, choroby nowotworowe oraz infekcje wirusowe (np. wirusem
opryszczki), bakteryjne lub grzybicze
w miejscu zabiegu. Należy wymienić
także przyjmowanie antybiotyków,
leków przeciwzapalnych oraz przeciwzakrzepowych, łuszczycę, rany czy
liczne znamiona w miejscu zabiegowym. Przed zabiegiem z każdą klientką przeprowadzany jest szczegółowy
wywiad, a decyzja co do możliwości
wykonania makijażu podejmowana jest
przez specjalistę.
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Czy przed poddaniem się zabiegowi
konieczne jest przestrzeganie jakiś konkretnych zasad, zaleceń?
Owszem, na miesiąc przed zabiegiem
nie należy wykonywać zabiegów kosmetycznych, takich jak: mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, botoks czy
wstrzyknięcia kwasu hialuronowego.
Należy także zrezygnować ze stosowania wszelkich odżywek do brwi i rzęs. Na
10 dni przed zabiegiem nie powinno się
zażywać antybiotyków, a dzień przed
nie wolno spożywać alkoholu. Ponadto,
w dniu zabiegu powinno się ograniczyć
picie kawy i napojów energetyzujących
(minimum 2 godziny przed) oraz zażywanie środków przeciwbólowych.
W przypadku brwi należy wstrzymać
się z ich regulacją na przynajmniej tydzień przed zabiegiem. Jeśli planuje się
wykonanie makijażu permanentnego
ust, warto kilka dni przed zabiegiem
wykonać ich peeling, a następnie intensywnie je nawilżać. W okresie letnim
bardzo ważne jest, aby unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne, stąd nie zaleca się wykonywania
zabiegu w krótkim odstępie czasowym
od wyjazdów urlopowych.
W jaki sposób przebiega sama procedura zabiegowa i czy jest bolesna?
Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania, pierwszym etapem jest wykluczenie przeciwwskazań oraz wypełnienie
świadomej zgody na zabieg. Kolejnym
bardzo ważnym elementem jest omówienie preferencji i oczekiwań klientki,
dobranie odpowiedniego kształtu oraz
odcienia pigmentu. Następnie wykonujemy rysunek wstępny, a po akceptacji rysunku i doborze koloru nanosimy znieczulenie w kremie. Czasem
w trakcie zabiegu wykorzystywane jest
dodatkowe znieczulenie, dzięki czemu
można powiedzieć że zabieg jest praktycznie bezbolesny. Ostatnim etapem
jest wykonanie samej pigmentacji. Po
zabiegu klientka jest szczegółowo informowana o pozabiegowych zaleceniach
pielęgnacyjnych.

Skoro mowa o zaleceniach pozabiegowych, to jakie one są?
Najważniejsze zalecenia dotyczą okresu
2 tygodni po zabiegu, kiedy przebiega
proces gojenia się miejsc poddanych
pigmentacji. Należy w tym czasie zrezygnować z solarium, sauny, basenu, siłowni oraz przebywania na słońcu. Ponadto
w trakcie gojenia nie zaleca się używania
kosmetyków kolorowych (szminek, kredek, podkładów) w okolicach zabiegowych. Pod żadnym pozorem nie wolno
zrywać łuszczącego się naskórka oraz
odpadających strupków. Skórę należy
oczyszczać przy pomocy wacika nasączonego czystą wodą i pielęgnować
kremem lub maścią o właściwościach
regenerujących. W okresie letnim warto
zabezpieczać skórę w pigmentowanym
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miejscu preparatami z wysoką zawartością filtrów UV.
Jak dokładnie przebiega proces gojenia?
Skóra bezpośrednio po zabiegu może być
lekko zaczerwieniona i opuchnięta, co powinno ustąpić w ciągu kilku godzin. Efekt
wydaje się być intensywny, a nawet przerysowany, jednak należy mieć na uwadze, że
ulegnie to zmianie. Naturalnym procesem
rozpoczynającym się po upływie kilku dni
od pigmentacji jest łuszczenie oraz powstawanie strupków, poprzedzone uczuciem
napięcia skóry. Kończy się ono najczęściej
po około 10 dniach, a pełna regeneracja
skóry trwa do 28 dni. Po tym czasie barwnik
ulega utrwaleniu i można wykonać dopigmentowanie w celu ewentualnej korekty
lub wzmocnienia efektu.

Jak długo utrzymuje się efekt i kiedy
najlepiej powtórzyć zabieg?
W przypadku makijażu permanentnego
brwi efekt utrzymuje się około 1,5 do 2
lat. Kolor na ustach oraz kreski na powiekach mogą nawet być widoczne nawet
do 3 lat. Są to jednak okresy orientacyjne. W przypadku każdej osoby makijaż
permanentny będzie miał nieco inną
trwałość. Powtórny zabieg najlepiej jest
wykonać po około roku, aby móc cieszyć
się pełnym, zadowalającym rezultatem
jak najdłużej.

dzaj posiadanej przez klientkę cery (sucha, tłusta itd.), wiek klientki, ekspozycję
miejsc pigmentowanych na działanie
promieniowania UV, stosowanie zabiegów złuszczających, różnice w naturalnie zachodzących procesach regeneracji
naskórka, pojawiające się choroby skóry, przyjmowane leki, technikę i jakość
wykonanej pigmentacji czy odpowiednią pielęgnację po zabiegu. Nie jest to
oczywiście lista kompletna, gdyż tak naprawdę każdy przypadek i zabieg należy
traktować indywidualnie.

Ostatnie pytanie. Jakie czynniki mają
wpływ na trwałość makijażu?
Czynników wpływających na trwałość
pigmentacji jest bardzo wiele. Należy
tutaj wymienić przede wszystkim: ro-

W imieniu czytelników dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Rozmawiała:

KLAUDIA NOWAK
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