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SMINKTETOVÁLÁS
SMINKTETOVÁLÁS AZ ALAPOK

Pontosan mi történik sminktetoválás közben?

A sminktetoválás folyamán pigmenteket juttatunk 
a bőröd felső hámrétegébe, kb. 2-3 mm mélységbe. 
A pigmentek a legújabb EU szabályoknak megfelelő 
tisztán ásványi összetételűek. Nem tartalmaznak vegyi 
anyagot, tartósítószert, mesterséges adalékot, illa-
tanyagot. Biztonságosak, nem allergizálnak.

Mi történik, ha nem megfelelő pigmenttel dolgozunk?

A nem megfelelő minőségű pigmentek gyakran megfolynak a bőrben, nem kopnak ki a bőrből, allergizálhatnak, 
elszíneződnek idővel ( kékes, lilás, zöldes, feketés ajakkontúr és szemöldök, illetve szemhéj ) és sajnos orvosilag 
kimutatott tény, hogy rákkeltő hatásúak is lehetnek. 

Mi történik, ha túl mélyre, vagy nem elég mélyre tetoválunk?

Nagyon sokat fejlődött a sminktetoválás az utóbbi években. Egy jó sminktetováló géppel nem tudunk túl mélyen 
illetve túl felszínesen dolgozni. A kezelőfejbe beépített érzékelő a bőr ellenállásához érve visszahúzza a tűt, így 
nem tudunk túl mélyen behatolni. Ma már egyes gépekben bőrtípus program is van , hisz máshol van egy száraz 
és máshol egy zsíros bőr ellenállása.

Felszínesen akkor tudunk dolgozni, ha valaki kezdő és bátortalan. Olyankor kissé halvány és hiányos lesz a 
tetoválás, de korrekciónál van rá lehetőség pótolni és erősíteni az eredményt.



SMINKTETOVÁLÁS
AZ ARC ÉS A FORMA

Talán az egyik leggyakoribb oka a hibás tetoválások-
nak, hogy a vendég számára előnytelen, vagy abszolút 
rossz formájú tetoválás születik. Mire kell odafi gyel-
ni? Szemöldök, szemhéj, száj (Alak, méret, szín)

Szemöldök esetén fi gyelembe vesszük az arcod formáját, 
homlokod méretét. Ha például  kicsi, keskeny arcod és 
keskeny homlokod van, nem túl előnyös például egy vast-
agabb szemöldök számodra. Szintén nem mindegy, hogy 
a szemöldököd elejét szögletes, kerek vagy a kettő közöt-
ti formával kezdjük. A kerek elejű szemöldök lágyabbá 
teszi az arcod, míg az egyenes elejű karakteresebb hatású. 

A szemöldököd végét érdemes kissé megemel-
ni, mert ha nagyon lefelé ívelő a forma, az bezár-
ja a szemedet és szomorú arckifejezést  ad szá-
modra . A régi háztető formák eltűntek  a  
korszerű, minőségi tetoválást végző szalonokban. 

Minden esetben előrajzoljuk a formát és közösen dönt-
jük el Veled, hogy melyik legyen a végleges forma. A 
színkiválasztásnál fi gyelembe vesszük a bőröd és hajad 
színét, illetve a meglevő szemöldök szőreidet is. Van le-
hetőség a nagyon halvány és természetes szemöldöktől 
a legsötétebb, legkarakteresebb szemöldök elkészítésére. 

Szemhéj esetén fontos szempont, hogy a szemed mily-
en formájú, van-e mozgó szemhéj felületed vagy esetleg 
mélyen ülő szemmel van dolgunk. Az is gyakori, hogy a 
kor előrehaladtával kissé megereszkedik a szemhéj feletti 
terület, ez is befolyásolja a tetoválandó felület nagyságát. 

Ezek függvényében pl. mélyen ülő szemnél, illetve kis 
mozgó szemfelület esetén, a szempillasűrítést javas-
lom Neked. Ez egy diszkrét, fi nom vonal a szempillák 
között. Amennyiben a szemed megengedi, tudunk vast-
agabb tusvonalat tetoválni, illetve ma már van lehetőség 
“sminkhatású”  tetoválásra a butterfl y technika illetve a 
satíros kontúr elkészítésével, ami színekkel is történhet. 
Természetesen itt is előrajzolom a szemhéjadat és közösen 
megnézzük, mi a legelőnyösebb választás számodra. 

Ajaktetoválásnál lehetőségünk van korrigálni az 
ajkad asszimmetriáját, tudjuk kicsit nagyítani, 
amennyiben keskeny a szád - természetesen egészség-
es mértékben, tehát amit elbír az arcod ízléses keretek 
közt maradva. Lehetőség van a 3D satírral teltebb 
hatású ajkat is készíteni Neked. A hagyományos 
kontúrtetoválás már nincs a palettán, satírral szépen 
el tudjuk “tüntetni”, hogy hol lett javítva a szájformád. 

Színválasztásnál fi gyelembe vesszük  a bőr és 
hajszínedet, a szemed színét, és hogy milyen ár-
nyalatok előnyösek számodra illetve azon belül is 
mennyire szeretnél diszkrét vagy hangsúlyosan ajkakat. 
Lehetőség van a nagyon természetes színtől a legin-
tenzívebb színekig mindenre, bármilyen árnyalatban. 

Herpeszes vagy? Van egy jó hírem, hisz ez nem zár-
ja ki a tetoválást, bármennyire hajlamos is vagy 
rá! Bejelentkezéskor elmondom Neked az ez-
zel kapcsolatos teendőket, és garantálom, hogy 
nem jön elő a herpeszed ajaktetoválás esetén! 
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Minden esetben konzultáció előzi meg a sminktetoválásod elkészítését!

Előrajzoljuk a formát és közösen kiválasztjuk a megfelelő színt. Én személy szerint első alkalommal minden 
esetben egy halványabb színt szoktam javasolni szemöldök és ajak esetén, hisz mindenki bőre másképp reagál 
a különböző színekre. Van olyan Vendég, akinek a világos szín is intenzíven jön ki és van olyan is, akinél a 
legsötétebb szín is halvány árnyalatú lesz. Korrekciónál lehetőség van a forma és szín változtatására is!

Ha még nem volt sminktetoválásod, ne ijedj meg attól, amit először látsz közvetlenül utána. Frissen vastagabb 
hatású minden sminktetoválás, hiszen kicsit duzzadt a terület. A színe is kb. 30-40%-kal sötétebb tetoválás után. 
Szemöldök esetén kb 5-7 nap, szemhéj esetén 7-10 nap, ajaknál 3-4 nap alatt válik le az a vékony réteg, amivel a 
felesleges festék kiürül a bőrödből. Utána lényegesen halványabb a tetoválásod, sokan megijednek, “hova tűnt”... 
A festék kb. 3 hét alatt épül be a bőrödbe, ezért a végleges színt és árnyalatot akkor fogod látni. 

Korrigáld a hiányosságaid és emeld ki ami szép! Milyen lehetőségek vannak? 

Egy szép, ízléses sminktetoválással éveket fi atalodhatsz és sokat változtathatsz magadon, ezáltal magabiztosabb 
leszel és nő az önbizalmad!

A szemöldök a legmeghatározóbb az arcunkon, nagyon ritka ha valakinek természetből adódóan szép, sűrű és 
formás. Lehetőség van kiemelni úgy, hogy a lehető legtermészetesebb maradjon, mégis teljesen megváltoztassa 
az arcod. Vannak Vendégek, akiknek hatalmas, szép szemük van, vagy formás, telt ajkuk. Egy szép, természetes 
sminktetoválással tudjuk hangsúlyozni őket, ezzel még jobban kiemelve szépségüket. Amennyiben esetleg akár 
szemed, akár ajkad egy kis formázásra, javításra szorul, egy szép, természetes sminktetoválás csodákra képes 
ezeken a területeken is. 

TERVEZÉS



Manapság a természetesség és realisztikus hatás az uralkodó!

Sokak számára fontos, hogy  ultra-természetesnek  hasson. A hölgyek körében a szemöldök tetoválás a leg-
népszerűbb. Az új technikákkal olyanok is vállalják a szemöldökük szebbé tételét, akik eddig elutasították a smink-
tetoválást. A legtöbb esetben vékony szálakat tetoválunk a szőrnövekedésnek megfelelően. Emiatt nagyon ter-
mészetes az összhatás, viszont a halványulás is hamarabb bekövetkezik, hiszen a pigment csak a vékony szálak 
mentén helyezkedik el a bőrben. A szálazott szemöldök élettartama 1-1,5 év, ezután szükséges a frissítés.     

Most nagyon hódít 2016 újdonsága, a Soft  Powder satíros szemöldök is, ami karakteresebb hatású, mint egy 
szálazott szemöldök, de mégis fi nomabb, mint a hagyományos satír technika. Ennek élettartama hosszabb, 2-3 év 
is lehet. A szemhéj és szájtetoválások hosszabb életűek, hisz sokkal több pigment jut a bőrbe, mint egy szálazott 
szemöldök tetoválásnál. Ezek 3-4 évig is tartósak tudnak maradni.

Fontos tudni!

A pigmentek árnyalata és színe is befolyásolja a tartósságot, hisz vannak olyan pigmentek (pl. sárga), ami 
hamarabb eltűnik a bőrből. Ezen kívül befolyásolja az életkor, hiszen idősebb korosztálynál az immun-
folyamatok lassulnak, így lassabban bontja le a bevitt pigmentet. Szintén befolyásoló tényező a bőrtípus, 
mert a zsíros bőr kevésbé tartja jól a pigmentet, illetve a világosabb színek szintén gyorsabban halványulnak. 

A napfény és bármilyen oxidáló hatású anyag szintén jelentős szerepet játszik a halványulásban, de a 
szoptatás és terhesség megváltozott hormonszintje is felelős lehet, ha azt látjuk, hogy gyorsabban kopik.
És van még egy fontos tényező, ami szerepet jatszik a gyorsabb fakulásban, az pedig a BIZTONSÁG! Mivel a 
pigment tartósan a bőrbe kerül, ezért kiemelten fontos, hogy az egészségre ne legyen ártalmas! Szigorú szabály-
ok írják elő, hogy a minőség és megbízhatóság a legmagasabb legyen és a pigment valóban eltűnjön a bőrből.

MENNY IDEIG TART?
SMINKTETOVÁLÁS
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A titok a színekben van!

A szemöldök esetén eddig  4 féle színből tevődött össze a festék: fehér, sárga , piros és fekete. A sárga festék a 
legkevésbé stabil, így a lebomlása után máris változott a tetoválás színe. A melegebb színekben több a piros pig-
ment, így lebomlás során vörösesnek hathatott. A hidegebb színekbe a fekete pigment több, ezért ott a szürkés 
megkopás volt a jellemző.

Azonban manapság sok cég fejlesztett ki újabb és újabb festéket, pont ennek a megelőzése végett. Így az a jó hír, 
hogy aki minőségi pigmenttel dolgozik, annál ez már kevésbé előforduló probléma. A szemöldök színekbe ugyanis 
tesznek zöld pigmentet is, ami akadályozza a vörös megkopást, illetve a szürke és kékes fakulást sütőtök színekkel 
lehet megelőzni. Vannak korrekciós színek, amiket a szemöldök festékbe keverve elkerülhető, hogy színváltozással 
kopjon egy sminktetoválás.

Fontos tudni!

Ha már van régi sminktetoválásod, mivel más eljárással készült a pigment, ezért az nem kopik ki a bőrből, így 
mindenképp számolnod kell azzal, hogy befolyásolja az általam használt pigment színét. Tehát tökéletesen nem 
lehet megmondani, hogy milyen színben fog kijönni Nálad az új tetoválás. ezeken a területeken is. 

AZ ELSZINEZŐDÉS OKAI, MEGELŐZÉSE



Már nem beszélhetünk fájdalomról!

Megfi gyelhető, hogy ugyanazon személy is másként reagál a fájdalomcsillapításra, érzéstelenítésre. Aki pl. fáradt, 
feszült, stresszes állapotban van, kevésbé hatásos. A menstruáció is befolyásolja az érzékenységet, az előtte lévő pár 
napban, illetve az első néhány napján fájdalmasabb, kevésbé hat  az érzéstelenítő.

Összességében viszont nem beszélhetek fájdalomról, esetleg kellemetlenségről. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
inkább mondják a Vendégeim, hogy fájdalommentes, mint az ellenkezőjét, sőt gyakori, hogy elalszanak közben, 
bármennyire hihetetlen is.  
Ma már nagyon hatékony érzéstelenítők széles választékával dolgozom!

A különböző területek másként reagálnak a tetoválásra

- szemöldök: általában nem vagy minimálisan duzzad, nem fájdalmas, frissen a színe 30-40%-kal sötétebb 
és vastagabb hatású. 5-7 nap után világosodik, végleges szín és forma kb. 3-4 hét elteltével alakul ki.

- szemhéj: a kontúr minimálisan, a satír technika (mivel nagyobb felület) jobban duzzad. Számolni kell azzal, 
hogy 1-2 reggel visszaduzzadhat, érdemes ilyenkor 10-15 percet jegelni. Ez inkább satír esetén fordul elő, kontúr 
tetoválásnál ritka. Borogatni tilos! 7-10 nap alatt világosodik ki és szintén 3-4 hét a végleges szín és forma kialakulása.

- száj: minimálisan duzzad és gyorsan megnyugszik, kb. 3-5 nap alatt világosodik ki, frissen teljesen 
más a színe és az intenzitása, mint ami a gyógyult eredmény lesz. Végleges szín és forma 3-4 hét 
alatt alakul ki. 4-5 napig szívószállal történő ivás javasolt. Herpeszre való hajlam nem kizáró ok!

FÁJDALOM?
SMINKTETOVÁLÁS
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Kiemelten fontos a steril környezet!

Fontos a bőröd megfelelő előkészítése a tetoválás előtt. Alapos letisztítás, bőrradír és bőrfertőtlenítő előzi meg a 
rajzolást. A sminktetoválásod egyszer használatos tűvel és tűcsúccsal illetve modullal készítem, így teljesen kizárt 
a fertőzés!!! Gumikesztyűben dolgozom, folyamatosan fertőtlenítem a tetovált területet menet közben is! Fontos a 
steril környezet, hisz ez egy intenzív beavatkozás.

Elrontott sminktetoválások javítása!

Milyen módszerek léteznek, melyiket lehet javítani ? Amennyiben régen testtetováló géppel és pigmenttel készült a 
tetoválásod (pl. sötétkék, lila szemöldök, száj stb.) , lézeres technikával van lehetőség ennek halványítására. Azon-
ban érdemes először kis felületen kipróbálni, hogy reagálsz rá. Nekem több Vendégem is volt, akinél nem működött 
a lézer és rosszabb lett az eredmény! Náluk korrekciós színekkel próbálkoztunk és meglepően szép eredmények 
születtek. Ha jól reagálsz a lézeres eltávolításra, akkor kell néhány alkalom (egyénenként változik, hogy mennyi) 
ahhoz, hogy megfelelően halvány legyen és tudjunk egy új tetoválást készíteni Neked.

Amennyiben nem testtetováló géppel és pigmenttel készült, de nem megfelelő a szín vagy forma, nagyon szép 
eredményeket lehet elérni a korrekciós színekkel és a javító ill. camoufl age színekkel. Szürke szemöldököt tu-
dunk melegebbé tenni, vörösre vagy narancs ill. rózsaszínre kopott szemöldököt is tudunk kellemes barna színre 
változtatni. Kékesszürke és lilás szemöldök tud a korrekciós színek által szép barna színűvé válni. Szemhéjnál 
is tudunk a kékes árnyalaton változtatni, hogy intenzívebb fekete maradjon. Szájak esetén a régi kontúr színek 
szépen korrigálhatóak. 
A forma is változtatható, javító és camoufl age színnel el tudjuk fedni, ami esetleg a régi formából “kilóg” az új 
formához képest.

A KÖRNYEZET



Miért különböznek ennyire!

Láthatjátok, hogy mennyire eltérő árakon dolgoznak a sminktetoválók. Ez az árkülönbség a minőségben és biz-
tonságban rejlik. Akik az új, biztonsági modulos vagy egyszer használatos tű és tűcsúcsos, korszerű , EU szabály-
oknak megfelelő géppel és pigmenttel dolgoznak, azok kérik el  jellemzően a magasabb árakat!

Nem mindegy, hogy:

- mit juttatunk a bőrödbe, 

- miből állnak össze a pigmentek,

-  milyen hatása lesz később a szervezetedre, 

- milyen színekben halványulnak ( mert soha nem kopik ki egy rossz minőségű festék ),

- megfolyik -e a bőrben vagy stabil, szép kontúr és forma marad ott,

- allergizál-e

- saját színében halványul vagy színváltozással

- egyenletesen halványul vagy foltosan

- benne marad-e a bőrben és ha igen egyenletes lesz-e

- természetes hatású vagy messziről látszik hogy tetoválásod van

-           egyszer használatos steril tűvel és modullal csinálják vagy elteszik a tűt, esetleg 
             Neked kell visszavinni  korrekcióra 

- folyamatos képzésen részt vesz-e az illető sminktetováló , 
             vagy egyszer megtanulta sok éve és “abból a tudásból él”

- azzal a pigmenttel   és géppel dolgozik -e , amit mond Neked...

ÁRAK
SMINKTETOVÁLÁS
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