Co je Permanentní make-up?
Povrchová mikropigmentace, tedy metoda dočasného líčení, kdy se do horní vrstvy kůže implantují
přírodní barviva.
Výhody:
• odolný proti vodě, potu, otěru…ať pracujete, plavete, spíte či marodíte, stále jste upravená
• vhodný i pro alergičky, kterým klasická líčidla dráždí oči nebo pokožku
• p.m. lze upravit velikost a posazení očí, rtů,obočí, ale také vyrovnat jejich asymetrii
• nepotřebujete zrcadlo ani brýle pro denní nalíčení,..
Trvanlivost PM:
Permanentní make-up vydrží dle typu zákaznice, její péče o pleť a tetování, vliv vnitřního prostředí cca
1-3 roky. Trvanlivost ovlivní: z 1/3 to jak tatér vytetuje a čím PM, další 1/3 úspěchu záleží na péči klientky
o nový PM a poslední 1/3 úspěchu je závislá na vnitřním prostředí člověka – tj. jak Vaše tělo pigment
přijme nebo nepřijme. Proto každé zákaznici vydrží a chytne tetováž různě. Někomu chytne hodně,
jinému skoro ne, ale za nějakou dobu, když provádíme korekci je organizmus zase jinak nastavený (roční
období, léky, fáze měsíce, momentální nastavení těla vč.hormonů, stresů, případně i drobných zánětů…)
a my můžeme vše doladit. S přihlédutím jak bara v kůži zapracovala během hojení.
• nyní již používám nejmodernější organické barvy nebsahující už žádné sloučeniny kovů ani
jiných škodlovin
(díky světovým skupinám permanentního make-upu a školením, kde jsem členem, jsem stále v kontaktu
se svět. špičkami a hlídám si, abych používala ty nejlepší barvy a přípravky, i postupy)

NEBOJTE SE, NEBOLÍ TO !
Před úkonem provedu pealing, desinfekci kůže a v příp. zájmu aplikuji gelové anestetikum k umrtvení. Pro očka mám
anestetika, která oko umrtví, takže neslzí, nemrká a hlavně také nebolí.(tetuji zavřené)
Každý rok přicházejí na trh lepší a účinnější anestetika... Nyní mám však tetovací stroj, který je jakýmsi Ferrarri mezi stroji, má laserem broušené stabilní nanojehly a tak kůži vůbec netraumatizuji, PM je bezpolestný a hojení bez stroupků. Můžete vidět i na mých fotkách, že klientky nemají čerstvé tetování vůbec zarudlé ani rozbité... Proto nyní anestezii již skoro nepoužívám. Není potřeba a je-li, mám ji pro Vás připravenou :-)  Navíc budete-li dobře najedena a vyspalá, nemusíte se ničeho bát. Málokdo tuší, jak je to důležité!
Jak to probíhá?
Budoucí tetováž předkreslím speciálním fixem, poradím jaký tvar bude právě pro Vás vzhledem k tvaru
obličeje ten nejideálnější. Sleduji změny mimiky tváře během předkreslování a našem hovoru. Jedině tak
docílíme stejné obočí, linky, koutky rtů na obou stranách obličeje, potlačíme asymetrie. Během
předkreslování stojíte, já sleduji pohyby Vaší tváře, při pohledu na mne, do dálky, zrcadla…(cca 30 min)
Samotné tetování trvá cca hodinu, během práce můžeme přidat anestezii, kontroluji průběžně tvar a na závěr dotetovávám ještě ve stoje. Jsem detailista :-) Proto u mne běžně strávíte určitě 2 hodiny. I čas objednání berte prosím "s rezervou", některé klientky jezdí pozdě, někdo nedodrží přípravu a tak tetujeme o hodinu déle, někdo má tak obrovskou mimiku nebo špatnou pleť, příp. staré a zjizvené obočí z jiného salonu, že se můžeme hodně zdržet. Někdy jsem hotová za hodinu, někdy za 3. To neovlivním a tak prosím o trpělivost. Nikdy nepustím klientku dokud nejsem spokojená s výsledkem. Ani já tak často nestihnu vlastní oběd, ale hlavně, že odchází zákaznice s pěkným výsledkem. Píšu to sem proto, že některé dámy toto nechápou a jsou pak nepříjemné. Všechny chvátáme, ale jsou věci, které  se uchvátat nedají. Max. tím, že budete jezdit včas a dodržovat přípravu na PM ..  :-)
Veškerý materiál používám jednorázový. Tetovací barvy mají atesty EU a certifikace.

Kdy bude permanent ke chlubení?
Cca měsíc trvá konečné vybarvení permanentu. U nových organických barev i 2 měsíce. Obzvláště rty se
skutečně vybarvují min 2 měsíce. Znamená to, že až za 30 – 60 dní můžeme posoudit výsledek . Do té
doby se barevný odstín stále malinko mění. (je nad ním vrstva buněk a tak může házet různé šedavé
odstíny nebo vypadat tak, že tam nic není, nebo být nestejné, apod) Vzácně se stává, že se tetování
skutečně objeví až po 6 týdnech od odpadnutí stroupků. Tetováž se může také občas i díky vráskám či
práci mimických svalů zvláště u zákaznic se zralou pletí trochu po zákroku zdeformovat, působit křivě,
nepravidelně či flekatě.(pm „zaschne“ v určité pozici stejně jako strup na koleni, ale tam nesledujeme
takové detaily). Vydržte prosím , někdy i měsíc, vše bude v pořádku, během tetování se vše stále
kontroluje a tak si můžeme být jisti, že po měsíci se vše ukáže jako dokonalé :-), no a kdyby ne, máme
zde ještě korekci, při které se PM ještě doladí
Hojení:
Obecně hojení permanentu probíhá ve 3 fázích.
1.fáze: čerstvý PM je velice tmavý, trochu širší a výrazný.
2. fáze: cca po týdnu, po odpadnutí stroupků pod stroupečky nebývá často vůbec nic, pak je tetováž
flekatá – tedy nestejnobarevná. Tady je potřeba opět trpělivosti a důvěry. Vše bude OK
3.fáze: nastává 28-31 den, kdy dochází k ustálení pigmentu a my konečně vidíme pomalu výsledek.
Opravdu nelze soudit PM dříve než za 30 dní, až po celkovém vyhojení a dozrání pleti v místě tetováže.
(víme, že obnova buněk pleti trvá 28 dní) Proto prosím vydržte, vim, je to těžké, všechny chceme být
nejkrásnější hned…
Z konference svět.permanentního make-upu jsem přivezla NOVINKY: Tetuji 3D, 5D obočí, stínované či
kombinované, pudrové (ombre) a 2-3barevné linky, také linky se stínem, prosvětluji zapadlé oči světlejší
linkou u vn.koutku nad linkou klasickou…, aquarel rty, odstraňuji starý či nepovedený permanent
Pro koho není PM vhodný?
* diabetes, epilepsie, nemoci štítné žlázy, tvorba keloidních jizev
* při těhotenství, kojení (až proběhnou 2 měsíčky po ukončení kojení)
* jakékoli kožní onemocnění (1 měsíc po vyhojení oparu), exemy, lupenka, chronické akne, vředy a kožní
(bakteriol.,virové, mukozní..) změny, infekce,alergie
* špatná srážlivost krve, vysoký krevní tlak, zánět či infekce kdekoli v těle, chroniký zánět jater, hepatitida,
HIV, porucha žilní či lymfatické soustavy, tuberkuloza, neurologické patologie, nemoci ledvin, srdeční
onemocnění, hemofilie, krevní onemocnění, krvácivost, anemie,
* během léčby nádorového onemocnění požaduji souhlas lékaře a doporučuji provést PM až za 1 rok od
ukončení chemoterapie
* užíváte-li léky na ředění krve (dočasně vysadit po konzultaci s lékařem!)
* zvýšený nitrooční tlak aj. Onemocnění očí jako zánět spojivek, ječné zrno, odchlípnutí sítnice...
* albinismus (vpravený pigment se nemusí správně v kůži usadit)
* po vážných stavech po operacích aj. Závažných onemocněních
* PM lze provést až 3 týdny po očkování, ne dříve
* čerstvé výplně a chemický pealing v obličeji (aplikace možná až po 1 měsíci) Plánujete-li výplň trů,
aplikujte nejprve PM rtů a pak až výplň. Máteli výplň Metacrillem, aplikace PM není možná
* po aplikaci botoxu počkejte s PM obočí alespoň 3-4 týdny

Nejste-li si jisti, zda můžete zákrok podstoupit, poraďte se vždy nejdříve s lékařem. Permanent je možný
provádět pouze u zdravých osob. V případě nemoci je nutný písemný souhlas lékaře. 

