
Kdo vám bude zákrok provádět?
 
Jmenuji se Pavlína Křížová, v oblasti vizáže mám bohaté zkušenosti z přehlídek, focení reklam a schowbussinesu. 
Mikropigmentaci/permanentní make-up/ provádím od r. 1998. Pracuji s vysoce kvalitním přístrojem /cartridgový 
systém/. Díky tomuto systému lze mnohem precizněji a rychleji vpravit barevný pigment do pokožky, aniž by byla 
poškozena/ jak je to časté u klasického permanentního make-upu/.

Díky široké škále barevných odstínů a cartridgovému systému docílíme naprosto přirozeného vzhledu!
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Co je vlastně mikropigmentace/permanentní make-up/

Je to dokonalé, trvalejší/2-5let/ nalíčení. Provádí se aplikace hypoalerg. 
barevného pigmentu do nejsvrchnější vrstvy pokožky  za pomoci vibrující 
jehly. Celému výkonu předchází znecitlivění- anestetickým krémem. Po 
vyblednutí je možné jej obnovit v požadovaném odstínu.

Pro koho je mikropigmentace určena?

- ženy s nedostatkem času a touze po perfektním  make-upu po celý den
- ženy s alergii na líčidla
- ženy,které jsou rády upravené i po odlíčení
- ženy,jež mají   dobře i při sportu,pobytu na horách i ve vodě
- po chemoterapii/doplnění chybějících řas,obočí/
- po úrazech/doplnění chybějícího barevného pigmentu/

Mikropigmentace je podkladem líčení není to náhrada za večerní líčení!! 
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RTY

Permanentní make-up rtů zaručí klientce vždy perfektně upravené a smyslné rty.

1/ konturace rtů - při mírné asymetrii rtů nebo pokud jsou na kontuře rtu vypadlé pigmenty/
vlivem jizviček, po časté tvorbě  oparů, po úrazech/

2/ konturace s výplní rtů - vytvoření kontury a následné vystínování rtů v obvodu celé kontury, 
nám umožní korekce vad v asymetii, velikosti rtů a hlubší ztráty pigmentu ve rtech.
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vlásenková metoda vlásenková metoda

PředPo

Před Po

modelace nového obočí

Před

Po

probarvení chybějící části obočí vlásenkovou metodou

PoPo

Po

Před

OBOČÍ

Obočí je rámcem očí, proto by mělo 
být vždy upravené a jemně 
zvýrazněné.
Permanentním make-upem lze 
docílit:

1/ zhuštění nebo doplnění chybějící   
    části obočí                                                        
2/ modelace zcela nového obočí - 
   dokreslením jednotlivých chloupků
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jemná horní linka - mezi řasy

horní linka, dolní linka- zvýraznění oka

výraznější-horní linka, o 3 odstíny světlejší-dolní linka

Ukázky práce:
OČNÍ  LINKY HORNÍ

vpravením pigmentu 
1/ mezi řasy se docílí optického zhuštění řas
2/ těsně nad řasy se docílí opického vyrovnání velikosti a vzhledu 
obou očí

OČNÍ  LINKY  DOLNÍ 

vpravením pigmentu
1/ mezi řasy-zhuštění řas
2/ linka nad řasy -u velkých a kulatých očí docílíme zmenšení
3 /linka těsně pod řasy-zvýraznění a zvětšení u zapadlých očí
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PŘED MIKROPIGMENTACÍ:

- 24h před .. nekonzumovat alkohol,léky(Brufen,Acylpyrin,antihystaminika)
- alespoň 10h před .. nepít kávu ,colu
- alespoň 2 dny před.. nejít do solária a na slunce(dlouhodobější pobyt)
- klientky trpící na opar 3dny před...užívat Herpesin v tabletách.V den výkonu a také 2-3dny po výkonu natírat rty Herpesinem,Zoviraxem /
  pak až ošetřujícím krémem/
- při  mikropigmentaci očních linek-3dny před ..nejít na barvení řas         
- v den výkonu by měla být klientka bez menses,zvýšené teploty,kašle 
 
PO MIKROPIGMENTACI:

- min.3 týdny po.. nenavštěvovat solárium,neopalovat se ani na slunci!!      
- po dobu hojení 3-4dny ošetřovat miropigmentaci krémem za pomocí vatové štětičky
- týden po zákroku:minimalizovat styk s vodou,párou/koupání,bazén,sauna,pára/,vynechat kosmetické ošetření
- líčení mikropigmentovaných míst je doporučeno až po úplném zhojení/3-4 dny/

POSTUP PŘI ZÁKROKU:

1.konzultace s klientkou o představě nového vzhledu
2.seznámení klientky s postupem celého zákroku
3.znecitlivění za pomoci anestetického krému
4.předkleslení ideálního tvaru/vzhledem k proporcím v obličeji,hranatosti či oblým tvarům jednotlivých částí obličeje,vzhledem k vráskám.../
5.komunikace o novém tvaru
6.namýchání mikropigmentu /s přihlédnutím k barevnému pigmentu klientky a k celkovému image/
7.komunikace o barevném pigmentu
8.po odsouhlasení jak nového tvaru,tak barevného pigmentu/vše je předvedeno přímo na klientce/
9.samotný výkon
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CENÍK  permanentní make-up Pavlína Křížová  platný od 1.1.2013

Rty konturace ........................................................................................................5800,-
Rty konturace včetně probarvení/vystínování/....................................7000,-
Obočí modelace / doplnění chybějícího obočí/..................................5800,-
Obočí rekonstrukce / vlásenkovou metodou, celou výplní/.........6500,-
Linky horní / základní linie v řasovém oblouku/...................................2950,-
rozšíření horní linky..............................................................................................1000,- 
Linky dolní ................................................................................................................2850,-
Linky horní i dolní - provedené najednou...............................................4950,-

Oživení barvy......................................................................sleva : 30% z aktuální ceny
-provádí se do 2 let od prvního zákroku. Jedná se o 1 návštěvu bez korekce.

V ceně zákroku je zahrnuta 1 korekce provedená do 2 měsíců od zákroku. Při korekci se platí jen 
cartridg v hodnotě 350,- kč.
U zákroku -rty včetně probarvení -jsou v ceně 2 korekce provedené do 3 měsíců od zákroku.
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REFERENCE Make-up a vlasový styling: 
Placido Domingo, Tereza Maxová, Alena Šeredová, Iveta Vítová, Eliška Bučková, Jitka Valková, Renata 
Langmanová, Petra Janů,Tonya Grave, Helena Zeťová, Tereza Kerndlová, Tereza Černochová, Lucie 
Vondráčková, Barbara Nesvadbová, Zlata Adamovská, Hana Maciuchová, Halina Pawlowská, Jana 
Krausová,Kateřina Brožová, Michael Kocáb, Ondřej Soukup, skupina Lucie...




