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Takhle jsem to obočí
mít nechtěla! Jenže
kosmetička, která mi

Po zákr,g&§
ie třeba'

š

o ošetřenou

oblast

pečovat,
nanasl se
na ni např.
hema-9el

milakc

dělala permanentní
obslu}rovat lékař či lékařka ne
zdravotní sestra s vysokobo
make-up, ie zvyklá dě- školslnjm
vzděIáním.
Třeskne to jako kapslová pislat právě takové... Co
tolka, ostatně jako pistole příted? Řešeníexistuje!
stroj i vypadá. Pocit jsem měla,
Fl ermanentní makeup samo jako kdyz se o něco lehce uhoLl*.i*ečasem zmiá sám od dím, naše modelka pociťovaI sebe. Ten čas ovšem není Ia laserový paprsek jako lehké
nijak krátlqr. Pokud se z něja-

kého důvodu nepovedl, můžete
tři, ba i pět let chodit po světě
s podobou, kterou byste si samy nikdy nezvo§ly.

permanentní make-up, ale i tetování lze
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škrábnutí jeh]ou,,,Permanentní
mak+up odstraňujeme zejména
na obočía na rtech," říká Eliška
Kolařová, spolumajitelka Beauty Pro. ,,Můžeme odstranit i lin, ku u očí,ale jen tam,
kde nezasahuje do po

letOvanl
ffiŤ:L :ťiliTl;i?; vyžaduje Hl';:H#iŤ "Y"l'iJ
Hanzin< ve ii]mu lléto mnohem ní. Rozestup musí blít
alespoň čtyři týdny.'
navštívil . s kovboiemt

tehdejší Ústav
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kosmetiky, aby si nechal
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Kvů]i tetování musíte

*xjj:*ffi?:Ž#;ůT
vybrousit nevhodaé tg
tování? Po vybroušení ale zů- ké na době, kdy bylo tetování uděláno," vysvětluje Eliška
staírou jizvičky.
Dnes se tetování či nepov+ Kolařová. ,ýelice dobře se oddený permanentrť mak+,up od- straňují tetování stará 10 a více
straňují laserem. V případě ná let, protože jsou vybledlá, a pakte4ích staÉíchtypů laserů ale rado><rrě také čerstvá, protože
mohou jizvičky zůstat také. My podle nové směrnice Ewopské
jsme v sa]onu Beauty Pro vy- unie se musí používatkvalitnějzkouše]i ten nejnovějšítyp la- šítetovací irrkousty bez přímá
seru Nerone. Jde o saíírovo-ru- sí kovů. Připravte se ale na to,
bínoiný laser, kterlí je schopen že ošetření bude mnohem vítéměř bezbolestně odstranit ta- ce. U amatérslrlích tetoké htuboké tetování. Laser musí vání třeba tušíapod.

záIežínah]oubce, Platí to i pro
vězeňská tetování. Je a]e třeba
se připravit na to, že taková tetování jsou nesouměrná, takže
někde blednou rychleji a jinde pomaleji."

Nejlépe se odstraňují tmavé barvy, tedy
černá a modra. áutá ide
lvyzmizíko-

vattr velmi
špatně. Mů-

že se stát, že tetování po laserovém ošetření zprvu naopak
ztmavne, ale je to přechodný

jev. Také se můžeobjevil stroupek, který se a]e bez problémů

odloupne ažádnájizva po něm
nezůstává, Na tmavé cbloupky
přístroj nereaguje.
Mimochodem, laser jsme pro

zajímavost testova_Li také na čer-

ném papíru. Spolehlivě odstraníl na lnastřelených< místech
barvu, a papír se přitom nepIo
páIiI. TaJ<že žádrr\! strach!
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Redaktorka llRylmu životau _.,
llilÉ,lžl.,."iK; š p;.i,,v; si vyzkoušela
že odstranění tetování nebo
permanentního make-upu není nic
strašného.Díky moderní technice
zmizí kresba beze stopy!
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:,:-. # Ceu-ru;1, i,1fi€]be
na dle ošetřované plochy od 4i|l {r, odstranění make-upu rtů
' i|0,(c, obočí'l!iti {.i. * Více na ,
:, : -sii;ťlo"cz.
* Tel. :77 ?)72:,27
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