
Permanentní make-up - mikropigmentace 
studioKAMILLA

 
Nová šetrná a téměr bezbolestná metoda permanentního make-upu se nazývá 
mikropigmentace: 

• pigment je aplikován pouze do vrchní vrstvy kůže 
• možnost měnit svůj vzhled 
• nemusíte již trávit hodiny před zrcadlem 
• žádné nežádoucí změny barvy pigmentu 
• certifikace jakosti ISO 

 Mikropigmentace obočí -3D permanentní makeup 

Rozhodnete-li se pro mikropigmentaci obočí, učiníte jednu z nejnápadnějších změn ve vašem 
vzhledu. Mikropigmentace obočí se provádí tzv. vláskováním. Jedná se o unikátní způsob 
nanášení pigmentu, který zajistí přirozený vzhled obočí z jakékoliv vzdálenosti.  

• ztmavení a zvýraznění obočí 
• úpravy vad v souměrnosti a délce obočí 
• doplnění chybějící části obočí 
• korekce vzhledu obočí po nevhodně provedeném nebo starším permanentním make-

upu 

 



 Mikropigmentace očních linek - pernamentní make up 

Provádí se jemné oční linky, které působí přirozeně a při zavřených očích jsou neviditelné. 
Jemné oční linky jsou velmi vhodné pro ženy, které mají řídké řasy, jelikož linka řasy opticky 
zhustí. 

• vytvoření oční linky v řasách 
• optické zhuštění řas 
• vytvoření iluze očních řas i tam, kde úplně chybí  
• úprava tvaru oka nebo jeho optické zvětšení 
• optické vyrovnání velikosti a vzhledu obou očí 

 
Mikropigmentace kontury a vystínování rtů - permanentní make up 

Princip mikropigmentace rtů spočívá v tom, že se barvivo neboli pigment nanáší od kontury 
směrem dovnitř rtů postupně vystínováním. Rty jsou zvýrazněné, ale mají svůj přirozený 
vzhled. Po mikropigmentaci rtů se můžete těšit výraznější barvě, zvětšenému objemu atd.  

• úpravy vad v symetrii a výšce rtů 
• zvýraznění barvy a optické zvětšení rtů 
• kontura a vystínování rtů podél kontury 
• vystínování nepřirozené barvy rtů  

Jak se provádí mikropigmentace 

Mikropigmentace se provádí pomocí bezpečné jednorázové sterilizované ultra tenké jehly, 
kdy je přírodní barvivo aplikováno pouze do vrchní vrstvy pleti - pokožky. 

 
U zákroku se používá místní anestézie pro zajištění komfortu pro zákaznici. Pro 
dokonalý rovnoměrný vzhled je nutné absolvovat korekci za 4 týdny, která je v ceně. 



 

Konzultace před aplikací mikropigmentace : 

 Doporučíme Vám tzv. permanentní líčení na míru. Poradí vám, které líčení a 
odstín bude na vaší pleti vypadat nejpřirozeněji v závislosti na vašem věku. 
Konzultace před zákrokem je samozřejmě zcela bezplatná. 

Péče o pernamentní make-up 

1. Permanentní make-up se hojí přibližně 7 dnů, do té doby je třeba inkriminované 
místečko natírat hojivým krémem, dbáme abychom měli čisté ruce. 

2. V průběhu hojení se musíme vyvarovat zbytečného máčení, škrabání, loupání 
stroupků a také veškerých kosmetik.  

3. Zhruba 10 dní po zákroku nenavštěvujeme solárium,slunce, saunu a vyvarujeme se 
náročných sportovních aktivit.  

4. Pokud někde je místo světlejší nebo barva zcela vypadne, je třeba podstoupit po 4 
týdnech korekci, kdy se barva za stejných postupů doplní. 

 


