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Kedves Olvasó!
Úgy gondolom, hogy a sminktetoválás a nők titkos 
barátnője és küldetésemnek érzem ezt hirdetni 
is.  Sajnos én is ismerem a sminktetoválás csúf 
és ijesztő arcát, de az előnyös és művészi oldalát 
annál inkább. A benne rejlő lehetőséget, mely 
nők millióinak adhat szépséget és kényelmet. 
Megszállottan rajongok a sminktetoválásért és 
megkérdőjelezhetetlenül hiszek benne. Tudom, hogy 
a sminktetováló tudásnak van egy olyan szintje, 
amely elégedett vendégeket szül és megkönnyíti 
a nők mindennapjait. A sminktetoválás művészi 
arcát csak olyan szakemberek képesek megmutatni 
a nőknek, akik elhivatottak, lelkiismeretesek és 
fejlődni vágynak!

Bízom benne, hogy a magazin elolvasása után 
sikerül egy hitelesebb képet adnom a mai, modern sminktetoválásról.  
Az elmúlt években bekövetkezett változásokról, az elérhető eredményekről, módszerekről, 
a fejlődésről és bemutatni olyan szakembereket, akik valóban hivatásul választották ezt 
a különleges szakmát! Szó lesz számos olyan témáról, mely a leginkább foglalkoztatja a 
nőket, ha sminktetoválásban gondolkodnak.

A borítón látható modellen középbarna színnel karakteres hatású szálazott szemöldök 
tetoválás készült l, szemhéja fekete-sötétbarna és zöld színnel van satírozva, ajkára pedig 
koral-rózsaszín keverékével készítettünk szájsatírozást.

Jó olvasást!

Patkós Alexandra
sminktetováló specialista

Az Alexandra sminktetováló márka tulajdonosa
Az Alexandra Academy alapítója és vezető oktatója

Patkós Alexandra Exclusive Beauty tulajdonosa

www.alexandra-academy.com 
www.patkosalexandra.hu 



Sminktetoválás 
a szenvedélyünk
Akinek van hivatása, annak van külde-
tése is. A mi szenvedélyünk a sminkteto-
válás és hivatásunk ezt a legmagasabb szin-
ten készíteni, hogy a nők szebbé váljanak, 
mindennapi megjelenésükkel elégedet-
tebbek legyenek, megbízható és személy-
re szabott sminktetoválást viselhessenek.

Sajnos azonban sokan még mindig  
félnek a sminktetoválástól és anélkül 
elutasítják, hogy megismernék a legújabb 
módszereket és eredményeket. Ennek fő 
oka az, hogy még mindig nagyon sok csú-
nya munkát lehet látni és rémtörténeteket 
hallani a tartós sminkről. Sok szakember 
úgy kezd el dolgozni, hogy nincs elég rutin-
ja és nem fejlődik olyan ütemben, ahogy le-
hetne vagy, ahogy a trendek megkívánnák, 
nem méri fel munkájának a felelősségét.

Az elmúlt években hatalmas fordulat állt 
be és zajlik mai napig a sminktetová-
lásban. Minden területen  számos újdon-
ság jelent meg és a nők nagy lelkesedéssel 
fogadják a pozitív változást. Megjelentek 
újabb módszerek, teret hódított a realisz-
tikus ábrázolás, a 3D hatású sminkteto-
válás, a természetes hatású eredmény.   

A mai, naprakész tudással rendelkező 
sminktetováló olyan megoldást tud kínál-
ni vendégeinek, mely természetes hatású, 
látható, de nem hivalkodó, személyre sza-
bott  és megkönnyíti a mindennapokat, 
évekre szólóan járul hozzá a jó közérzethez. 

A sminktetoválás egy könnyűnek tűnő 
„mutatvány”, azonban menet közben 
érzi a szakember, hogy a titok az apró 
részletekben rejlik. Számos bukta-
tóval, hibával, problémával kell szem-
besülni és megoldást találni mire mi-
nőségi munka születik és akkor még 
nem beszéltünk a vendég elégedett-
ségéről valamint a művészi értékről.

Olyan ez, mint a műkorcsolyában a két-
féle értékelés, a technikai eredmény és 
a művészi szempont. Ezek együttese 
határozza meg, hogy milyen minőségű 
a tudásunk. Nem elég, ha csak az egyik-
ben vagy csak a másikban vagyunk jók. 
Több szintű és egymást kiegészítő tudás 
és készség az, amely olyan sminktetová-
lóvá tesz valakit, hogy a vendégek bele-
szeressenek a munkájába és elismerjék 
a sminktetoválás, mint eljárás érdemeit.

MŰVÉSZET A
SMINKTETOVÁLÁSBAN
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Az Alexandra Academy létrehozott egy 
olyan oktatási rendszert, mely azoknak 
kínál páratlan lehetőséget, akik valóban 
minőségi munkát szeretnének nyújtani 
és ezzel növelni ismertségüket. Akik 
szeretnének fejlődni, az élvonalba kerülni 
vagy éppen megtartani pozíciójukat. 
A fejlődés, továbbképzés nem csak egy 
kötelező feladat, hanem élvezetes tanulás, 
hiszen a sminktetoválók közül nagyon 
sokan igazi megszállottjai szakmájuknak.

Az Alexandra Academy kezdő, 
haladó és mesterszintű képzéseket 
nyújt a sminktetoválás iránt rajongó 
szakembereknek.

Az általunk oktatott technikák a 
világ sminktetováló élvonalából 
származnak, a legutolsó trendeket 
tudjuk megismertetni és segíteni, hogy 
hogyan építsd be saját stílusodba.  Ezeket 
az új technikákat röviddel, külföldön való 
megjelenésük után már elsajátítottuk 
ezért ezekből komoly gyakorlattal és 
referenciával rendelkezünk.

Mi ismerjük a sikerhez vezető utat!

Tudjuk mit jelent kezdőként indulni…
próbálkozni… a fizetős vendégen 
gyakorolgatni… jobbnál -jobb 
tetoválógépekben reménykedni és végül 
már elbizonytalanodni, hogy mi is  
a titok?!

Ismerjük azt is amikor úgy érzed 
megrekedtél egy erős közepes szinten, 
mely biztosít megélhetést, de nem nyújt 
már szakmai kihívást!

De értjük azokat az érzéseidet is, hogy 
magabiztos vagy a sminktetoválásban,  
de maximalizmusod nem hagy nyugodni.

Esetleg azt tapasztalod, hogy kevesebb 
sminktetoválásod van mint az elmúlt 
években és a válságot okolod?

Tudjuk melyek azok a lépcsőfokok, 
melyeken átjutva valakiből sikeres 
sminktetováló lesz és melyek azok a 
buktatók, amelyek gátolják a fejlődést és 
a szakmai kiteljesedést.

A tudás
megszerezheto



3D szálazott  szemöldök

Butterfly szemhéjsatír 8 színnel

Ajak félsatírozás

3D szálazott szemöldök

Felső szemhéj tetoválás

Legújabb
sminktetováló
technikák 

3D szálazott szemöldök
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3D száj satírozás

Hibrid szemöldök technika  
és Butterfly szemhéjsatír

Artistry szemöldök tetoválás
Teljes szájsatírozás

A képen látható sminktetoválásokat a 
Patkós Alexandra Exclusive Beauty szakemberei készítették
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Gyakran 
ismételt 
kérdések

Mennyire fájdalmas a 
sminktetoválás?
Inkább kellemetlen, mint fájdalmas. 
Természetesen ez is egyénenként változó. 
Kisebb fájdalomra csak a tetoválás 
megkezdésekor kell számítani, amikor 
a tű először hatol a bőrbe. A speciálisan 
sminktetováláshoz használatos érzéstelenítők, 
nagyon hatásosak, használatukkal jelentősen 
csökkenthető vagy megszüntethető  
a kellemetlenség. 

Hány évig marad a bőrben?
A sminktetoválás az évek során halványabb 
lesz, ahogy az immunrendszer lebontja a 
bőrbe juttatott pigmentet. A halványulás 
folyamatát befolyásolja még a bepigmentált 
szín sötétsége, a vendég bőrtípusa, 
napozási szokásai, a tartós szempilla és 
szemöldökfestés és a pigment összetétele.  
A sminktetoválás általában 1-4 év alatt 
jelentősen elhalványodik, majd pedig 
fokozatosan eltűnik.

Milyen időpontot célszerű 
választani?

A készítés időpontját annak tudatában 
célszerű megválasztani, hogy a tetovált terület 
beduzzad (kb.1-3 napig), hangsúlyossá válik, 
színe jelentősen erőteljesebb mint a leendő 

végeredmény. Szauna, uszoda, szolárium 
használata 1-2 hétig kerülendő, napozás csak 
magas fényvédővel a 2. hét után ajánlott.  
A tetovált területen rövid idő alatt egy vékony 
pörk képződik, mely általában 3-7 nap alatt 
magától leesik. Kaparni, vakarni nem szabad! 
Közvetlenül a tetoválás után nyugodtan lehet 
folytatni a megszokott életvitelt, teendőket. 
Ha nem erős színeket választottunk, a 
munkahelyi vagy társasági megjelenést sem 
befolyásolja a frissen készített sminktetoválás! 
Bármilyen évszakban készíthető, nyilván a 
nyári időszakban a fényvédelmet biztosítani 
kell a sminktetoválás utáni 3-4 hétben.  
A menstruációs ciklus nem kizáró tényező!

Mire kell számítani a tetoválás 
utáni napokban?
A bőrfelület száj esetében kb. 24 óráig 
duzzadt. Szemnél a duzzadás 3-4 napig is 
fennállhat, szemöldöknél nem érzékelhető. 
Ha a duzzadás zavaró vagy kellemetlen, hideg 
borogatás alkalmazható, de legtöbbször nincs 
is rá szükség. Kb 5-7 napig, naponta többször 
lehet krémezni regeneráló utóápolóval, 
amit a sminktetováló szakembertől kapunk. 
A sminktetoválás színe a pörk leválásáig 
lényegesen sötétebb, a végleges szín 
kialakulása 3-4 hét. A sminktetovált  
területet óvjuk meg a felázástól,  
dörzsöléstől, izzadástól.

Van lehetőség teljesen természetes 
hatású sminktetoválásra?
Igen! A mai sminktetováló festéket és 
technikák a természetességet helyezik 
előtérbe. Nagyon visszafogott, finom színek 
állnak rendelkezésre. Akik tényleg csak a 
korrekció miatt választják a sminktetoválást, 
nem kell erős, hangsúlyos  
eredményre számítani.
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Lehet-e javítani, korrigálni 
a nem tetsző vagy elrontott 
sminktetoválást?
Igen, de pontos választ konzultáció alkalmával 
lehet adni. Sok esetben egyszerűen lehet 
javítani és kialakítani a kívánt színt, formát,  
de durva hibák esetében ez hosszas folyamat 
és a lehetőségek olykor behatároltak! 
Azonban nincs csúnyább egy rossz színű, 
formájú, aszimmetrikus tetoválásnál, ezért 
mindenképpen érdemes  érdeklődni a 
lehetőségekről!

Milyen esetekben nem ajánlott   
a sminktetoválás?
Betegség / epe, vese probléma / lázas állapot, 
gyógyszerszedés /vérnyomáscsökkentő, 
véralvadásgátló / allergia/ középsúlyos vagy 
súlyos cukorbetegség esetén. Hosszan tartó 
betegség esetén, tartós gyógyszerszedés esetén 
orvossal történt konzultáció után végezhető 
el a tetoválás. Anyajegyre, szemölcsre nem 
szabad tetoválni. Terhesség és szoptatás 
idején szintén nem javasolt a sminktetoválás 
elkészítése. Az allergiás hajlamúaknál 
mindenképpen készüljön bőrpróba! 

Hogyan tovább, ha már döntöttem?
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Ez az a területe a sminktetoválásnak, mely 
hatalmasat változott az elmúlt években.  
A szemöldök a legnépszerűbb 
szolgáltatás a nők körében és nem 
véletlenül.  Egy helyesen megválasztott 
formájú szemöldök a megfelelő színnel, új 
hangulatot kölcsönöz az arcnak, ápolttá és 
fiatalosabbá teszi az összhatást.

A szálazott szemöldök tetoválás már jó 
pár évvel ezelőtt megjelent és nagy sikert 
aratott, mert természetesebb hatású 
volt, mint az addig megszokott satírozott 
változat.

Azonban a fejlődés nem állt meg, az 
új tetováló eszközök, a módszerek és a 
realisztikus ábrázolás olyan szemöldök 
tetoválásra ad lehetőséget, hogy a 
végeredmény messze felülmúlja a 
hagyományos szálazási technikát.   
A hagyományos szálazás minden vendég 
esetében ugyanarra a szálrendezési 
sablonra készül, nem veszi figyelembe 
a vendég szemöldökének szálirányait. 
Vastagabb szálakból áll, melyek sokszor 
csíkokat eredményeznek és ezek nem 
kapcsolódnak egymásba. A végeredmény 
ezért kevésbé természetes hatású és nem 
mindenkinél népszerű.

A természetességet kedvelőknek kínál 
lehetőséget az új módszer, hiszen a 
satíros és a hagyományos szálazás 
immár háttérbe szorul. A szemöldök 
tetoválásban megjelent a realisztikus 
ábrázolásmód, a 3D hatású technika. 

Több színnel és eltérő technikai 
fogásokkal készül a modern, tetoválásra 
egyáltalán nem emlékeztető, élethű 
szemöldök, melyben a szálak extra 
vékonyak, íveltek, lágyan egymásba 
kapcsolódnak. Szintén újdonság, hogy az 
így készült szemöldök élettartama csak 
1-2 év, mely magában rejti a változtatás 
lehetőségét, ha kedvünk úgy kívánja.

100%-ban személyre szabottság

A szemöldök szálak iránya, fekvése, 
összerendeződése különböző típusokba 
sorolható, de mégis minden embernél 
egyedi. Ennek figyelembe vétele 
elengedhetetlen a 3D szálazott 
szemöldök tetoválásban, hiszen a 
tetovált szálacskák is olyan rendeződésben 
kell, hogy készüljenek, mint az eredeti 
-vagy kopasz felület esetén  
az eredetinek ható -szemöldök.

A szőrrel nem rendelkező vendégek 
esetében élethűen ábrázolt szemöldököt 
készíthetünk több színnel, különböző 
tetoválási technikák keverékével, 
rövidebb-hosszabb, vékonyabb-
vastagabb szálak keverékével és olyan 
szálrendezéssel,  
ami az arcformához is hiteles és előnyös.

A vendég úgy kel ki a székből, hogy 
nem csíkokat lát a szemöldökén, hanem 
arcformájához, meglévő adottságaihoz 
tökéletes illeszkedő, élethű szemöldököt, 
melyről fel sem merül, hogy tetoválás.

Komoly elméleti és gyakorlati tudás van  
a 3D technika elkészítése mögött.  
A sminktetováló művésszé változhat, 
aki megtanulja a színek, az eszközök,a 
módszerek sokaságát és használatát, 
vendégének realisztikus szemöldököt 
készíthet, minden olyan stílusjeggyel, 
amit a vendég igényel és a  
természetesség megkíván.

szálazott
szemöldök

tetoválás
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Hiper realisztikus szemöldök tetoválás,  
microblading néven is ismerheted.
A szemöldök tetoválás egy kivételesen egyedülálló változata, mellyel a 
legrealisztikusabb hatás érhető el. 

Évekig kerestük azt a módszert, mellyel  tökéletes szemöldököt készíthetünk úgy, 
hogy teljesen valódi hatást érjünk el.  A nőknek szemöldök kérdésben a legfontosabb 
szempont a természetesség, ha ezt garantálni tudjuk nekik, boldogan és lelkesen 
vágynak az újdonságra és a sminktetoválás nyújtotta előnyökre.

Mitől olyan különleges?

•	 Ezzel a technikával készíthetők 
a  legvékonyabb szálak, melyek a 
gyógyulás után sem mosódnak össze.

•	  A tetovált szálacskák tökéletesen 
összevegyülnek a saját 
szőrszálakkal. Minden típusú 
szemöldök szálirányhoz 
könnyedén igazítható technika, 
éppen ezért is olyan hiper- 
realisztikus a hatás.

•	 A szemöldök előrajzolási 
technika egy újdonságnak 
számító, speciális ceruzával 
történik, mellyel a vendég is teljes 
pontossággal láthatja a leendő 
eredményt.

•	 A szemöldök elkészítése 
nagyon gyors és látványos

•	 Közvetlenül tetoválás után is 
mehetünk bármilyen programra, 
a szálacskák annyira eredetinek 
hatnak, az összhatás teljesen 
természetes. 

•	 Nem sminktetováló géppel, 
hanem egy kis kézi eszközzel és 
speciális tűsorral készíthető.

•	 A részleges szemöldök 
tetováláshoz a legkiválóbb 
technika

•	 Férfi szemnek láthatatlan

•	 A klasszikus sminktetoválástól 
idegenkedő hölgyek is elismeréssel 
nyilatkoznak erről a módszerről
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Te is sminktetoválással foglalkozol?
Bővítsd szolgáltatásod ezzel a különleges technikával, melyet 

sminktetoválók ezrei tanulnak meg világszerte! 
Ismerd meg Artistry tanfolyamunkat és kápráztasd el vendégeidet!

www.alexandra-academy.com



A legfontosabb szempont a természetesség számodra? Te is Artistry szemöldök 
tetoválást szeretnél? Ismerd meg azokat a minőségi munka iránt elhivatott 
szakembereket, akik jogosultak az Artistry Sminktetováló cím viselésére.

Ők azok a sminktetoválók, akiket bátran ajánljuk leendő szemöldök tetoválásod 
elkészítéséhez! Mindannyian elvégezték a 2 napos Artistry oktatást, majd később 

munkájukkal igazolták, hogy a megfelelő színvonalon dolgoznak.  
Artistry oklevéllel is rendelkeznek.

Csak a tanfolyamot végzett és oklevéllel rendelkező sminktetoválók használhatják 
az Artistry Eyebrow megkülönböztető márkanevet!!

Bácsi Zsuzsanna
Szigetszentmiklós

www.szepulni.hu

Vörös Gyöngyi
Fonyód

www.sminktetovalasaim.hu

Berényi Zsuzsanna
Szeged

www.berenyizsuzsa-sminktetovalas.hu

Wolf Regina
Dunaharaszti

www.asminktetovalas.hu

Csuhaj Roxána
Eger

Tel: 06-70-948-4962

Hartmann Tímea
Budapest

 www.termeszetessminktetovalas.hu

Farkas Anita
Budapest

 www.anitakozmetika.hu

Lehőcz Szilvia
Szeged

 Tel: 06-20-984-0583

Fehér Melinda
Eger

 www.szepsegszaloneger.hu      

Király Gerti
Nagykanizsa

Tel: 06-30-238-1911

Goike Anita
Lőrinci

 www.olivakozmetika.hu

Hollós Dóra
Budapest

 www.essentialbeauty.hu

Metka Zsuzsa
Győr

www.emzse-kozmetika.hu

Nagyfi Zsuzsa
Budapest

www.nagyfizsuzsa.hu

Pimborné Bárkányi Emese
Kiskunmajsa

Facebook: Harmonia Studió

Patkós Alexandra Exclusive Beauty
Budapest

www.patkosalexandra.hu
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Valóban drága 
a sminktetoválás?
Te is megengedheted magadnak!
A minőségi sminktetoválás első 
hallásra költséges szépülésnek, 
szolgáltatásnak tűnhet, ha 
azonban utána számolunk kiderül, 
hogy közel sem olyan drága mint 
azt hinnénk! 

Az egyszer kifizetett összegért cserébe 
olyan sminket kapunk amelyhez  
3 évig hozzá sem kell nyúlni, nem kenődik 
el, nem rabolja reggelente az időnket és 
nem szorul havonta egyszer frissítésre 
mint a hajfestés vagy a műköröm töltése.

A sminktetoválás viszonylag hamar 
elkészíthető, 3-3 óra tetoválás 4-6 hét 
különbséggel. Egyik napról a másikra 
elfelejtheted a szem és szájceruzákat, 
nem kell többé kísérletezni melyik ceruza 
a tartósabb, melyik az arcunkhoz  illő 
árnyalat. A mai igényesség megköveteli, 
hogy a mindenkori önmagunk 
legszebb változatát hozzuk a különféle 
szépségápolási szolgáltatásokkal és ez 
olykor sok időt követel. Időt és pénzt 
áldozunk a hajfestésért, a szép díszes 
körmökért,az igéző szempillákért a 
szőrtelenségért vagy a barnaságért. 
Ha pl. havonta egyszer műkörmöshöz 
járunk, az átlagosan 5000 Ft-ba 
kerül, 3 év alatt ez mintegy 
180.000 Ft-ba kerül. Ezért az 
összegért cserébe mindig 
ápolt, mutatós,szép és divatos 
körmeink vannak.

Vegyük a legdrágább 
sminktetoválási 
szolgáltatást a száj 
teljes 3D  satírozását, 
amely  80.000- 
120.000 Ft-ba kerül  

és 3-5 évig garantálja a formás, szép 
árnyalatú ajkakat. Azaz havonta csak kb. 
1660-2500 Forint, ami kevesebb mint 
fele annak az összegnek amit például 
a körmeinkre kiadunk és messze alatta 
marad az egyéb szépészeti kiadásoknak. 
Ebből az összegből legfeljebb egy 
középkategóriás szájceruzát tudunk venni 
és a kívánt eredmény azzal nem mindig 
garantált, ráadásul naponta többször 
kell igazítani rajta. A sminktetoválás 
professzionális megoldást nyújt arra, hogy 
a mindennapokban a legjobbat hozhasd 
ki magadból.

Jogos az aggodalom az olvasóban, hogy 
milyen csúnya tud lenni, ha elrontják 
a szájtetoválását! Folyamatosan 
csak megerősítve látom azt, ha 
a sminktetoválásról van szó, hogy nem 
szabad kompromisszumot kötni! Főként 
nem a szájsatírozásban, hiszen ez az 
egyik legkényesebb munka. Az igazán 
szép eredmény megköveteli a legprofibb 
sminktetoválógépet, pigmentet és a 
precíz, lelkiismeretes szakembert. 

Ezek hiányában, ugyan olcsóbban, de 
gyengébb minőséggel kell számolni, 

hiszen pl. nem túl szerencsés, 
ha 3-4 év múlva a kontúrvonal 
elmosódottá, vastagabbá válik, 
mert a gép amivel készítették 
nem elég kíméletes és precíz a 
bőrhöz. Sokszor a javításra szánt 
összeg meghaladja a minőségi 
sminktetoválás árát. 
Érdemes tehát előrelátónak 
lenni, mert a jó választás 
nemcsak a pénztárcánkat 
kíméli, hanem az eredmény 
nap mint nap örömmel tölt el 
és széppé varázsol.
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Véleményem szerint a 
sminktetoválások közül a szemhéj 
tetoválás az, amely kivétel nélkül 
bármelyik nőnek előnyös és 
ajánlott!  Gondolom ezt azért, mert ha 
sminkelésben gondolkodunk, akkor szinte 
minden nőnek az első lépés, hogy a szemét 
hangsúlyozza valamilyen módon. Vagy 
szempillaspirált használ vagy szemceruzát, 
a lényeg, hogy a tekintet, a szem 
kifejezőbbé váljon.  A szemhéj tetoválás 
pont ezt segíti, úgy hogy a nap bármely 
pillanatában szemünk a legoptimálisabban 
van kiemelve és nem kell attól félni, 
hogy elkenődik. Profi tudással és profi 
sminktetováló géppel olyan kifinomult 
szemhéj vonal készíthető melyet egy 
átlagos nő nem tud ceruzával megrajzolni 
magának. Bármilyen vékonyságú, 
precízségű, bármilyen ívű vonal készíthető 
és soha el nem mosódik. 

Ami pedig a tökéletesen szép eredményhez 
hozzátartozik az az, hogy a szempillák 
közötti rész is pigmentálva van! Ezt 
ugyanis egy ceruzával magunknak szinte 

képtelenség könnyezés nélkül kihúzni! 
Ha már valami előnyös, akkor mi nők, 
szeretnénk azt tartósan viselni. A kényelem 
és a szépség iránti vágyból fejlődtek a ki a 
legújabb szemhéj tetováló újdonságok, a 
színes és füstös szemhéjsatírok, a  
Butterfly technika. 

Minden szemhez megtalálható az az 
előnyös forma és színösszeállítás, mely 
hangsúlyozza a szemszínt és pont 
annyira emeli ki a szemet amennyire az 
a legelőnyösebb. A több szín együttes 
alkalmazása és a füstös-satírozott 
technika hatalmas népszerűségnek 
örvend a smink előnyeire nyitott, de arra 
időt szánni nem akaró vagy nem tudó 
nők körében is.

Ezek a technikák mindenki esetében 
teljesen személyre szabottak és szükség 
esetén át is alakíthatók, élénkíthetők, 
tompíthatók. Elkészíthetők egészen 
finom és látványosabb formában is, 
bármilyen korosztály számára kínál 
előnyös és különleges lehetőségeket a 
szemhéj tetoválás.

Szemhéj 
újdonságok

  Klasszikus szemhéjvonal   Butterfly szemhéjsatír

  Zöld-fekete szemhéjvonal   Butterfly szemhéjsatír 8 színnel
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Nagyon szeretjük az ajaksatírozást, 
mert a sminktetoválások közül, ez 
tudja a női arcot a legjobban élettel 
telivé, frissé, sminkeltté változtatni! 
A szép formájú és árnyalatú ajak többé 
már nem csak álom, minden helyzetben 
viselhetjük, ha az ajak satírozása mellett 
döntünk!

Emlékszel még a barnás, csoki színű 
szájkontúrokra? Biztosak vagyunk benne, 
hogy igen! Szerencsére végleg kiment 
a divatból és teret engedett a nőies 
szépségnek és a természetes hatásnak. 
Ma már olyan ajkat kíván a szépségideál, 
amely telt, finoman ívelt és pont annyira 
élénk, hogy észrevehető legyen, látszódjon 
szépsége, üdesége. A száj satírozással és 
természetes árnyalatokkal pont annyira 
tudjuk hangsúlyozni az ajkakat, amennyire 
szeretnénk vagy amennyire előnyös.

Ha az ízléses, finom hatás a 
legfontosabb…. 
Ha kiemelten fontos a természetesség, 
akkor egy szolid színt választva az 
ajaksatírozás visszafogott élénkséget 

visz az arcba, miközben, ha szükséges, 
a száj formája, pereme szimmetriája 
korrigálva van. Finoman és természetesen 
hangsúlyozott ajkat kapunk, melynek 
sminktetovált jellegét a külvilág nem  
veszi észre.

3D hatású ajaktetoválás 
Egy különleges technika, mellyel még 
gyönyörűbbé tehetjük, amúgy is jó 
formájú ajkainkat. Több szín együttes 
alkalmazásával, finom tónusozással 
optikailag még teltebbé, szexibbé lehet 
tenni ajkunkat.  A világos színek a száj 
belső részére pigmentálva kiemelik 
annak teltségét. Ez a technika egyaránt  
elkészíthető természetes és élénkebb 
színekkel is.A külvilág annyit érzékel, hogy 
igazán szép a szád, mindig milyen szép 
a sminked és hogy lehet, hogy soha nem 
mosódik el?!

Ha a sminkelt hatás a cél, ha a rúzsozást 
szeretnénk elfelejteni,  nyugodtan 
választhatunk teltebb színt,mellyel az ajak 
formája hangsúlyozva van, színe élénkebb. 
Amikor minden helyzetben igényled és 
élvezed a tartós szépséget. A külvilág annyit 
érzékel, hogy igazán szép a szád, mindig 
milyen szép a sminked és hogy lehet, hogy 
soha nem mosódik el?!

Száj 
újdonságok

  Teljes szájsatírozás

  Finom hatású szájsatírozás   Száj félsatírozás 3D teljes szájsatírozás



A sminktetoválás 
tartóssága 
A sminktetoválás élettartama az egyik 
olyan kérdés, téma, mely a nőket és 
a szakmabelieket is folyamatosan 
foglalkoztatja.  
 
A nők eltérő válaszokra vágynak. Van, 
aki annak örül, hogy 10-20 éve készített 
sminktetoválása 6-8 évig is hordható volt, 
van aki attól is idegenkedik, ha 1,5-2 évre a 
bőrében marad. A sminktetováló szakemberek 
pedig azért érdekeltek ebben a kérdésben, 
mert a változó sminktrendeknek megfelelően 
ők lesznek, akik átalakítják vagy frissítik 
a „régi stílusú” tetoválásokat finomabbá, 
modernebbé, természetesebbé vagy éppen 
olyanná, amit a vendég megváltozott külseje 
megkíván.

Mindez azért is nagyon aktuális, mert a sok 
újdonság megjelenésével a sminktetoválás 
mintha 2 részre tagolódna.  A teljesen 
hagyományos technikákra, mint satírozott 
szemöldök, klasszikus szemhéjvonal, ajak 
félsatírozás  és a legújabb, legtermészetesebb 
technikák nyújtotta finom, élethű, művészi 
kidolgozású sminktetováló alkotásokra. 

Minden korszakban a sminkben megjelenő 
irányvonalak, stílusok belopóznak a 
sminktetoválás világába. Éppen ezért 
érezzük ma már ijesztőnek és röhejesnek 
a barna szájkontúrt és a homlok közepén 
elhelyezkedő, csodálkozó, cérnavékony 
szemöldököt. 

A természetesség és a realisztikus hatás az 
uralkodó. Ismét divat a tartós smink, lehet 
korrigálni, kiemelni és szépíteni a vonásokat, 
de hasson ultratermészetesnek! A szemöldök 
tetoválás a legnépszerűbb a nők körében és 

az új technikákkal olyanok is vállalják 
szemöldökük szebbé tételét, 

akik eddig elutasították 
a sminktetoválást. 
A szemöldökök 
már nem satírozva 
készülnek, hanem 
vékony szálakat 
tetoválunk 
szőrnövekedésnek 

megfelelően. Emiatt nagyon természetes 
az összhatás, de a halványulás is hamarabb 
bekövetkezik, hiszen a pigment csak a vékony 
szálacskák mentén helyezkedik el a bőrben. A 
szálazott szemöldök élettartama 1-1.5 év. Ennyi 
idő letelte után már frissíteni szükséges, mert 
a pigment világosodik és színe módosulhat.

De először is értsük meg, miért történik  
a halványulás? 
A sminktetováló pigmentek, finomra porított 
szilárd szemcsék. Ezek a szilárd szemcsék 
elkeverednek a vivőanyaggal és együtt sűrűn 
folyó vagy krémes állagot adnak, amellyel a 
sminktetoválók már könnyen a bőrbe tudják 
juttatni a kívánt pigmentet. A pigment amint 
a bőrbe kerül, a bőr immunrendszere elkezdi 
lebontani.  A lebontó folyamatot nemcsak 
az idő, hanem számos egyéb tényező is 
befolyásolja. A pigment árnyalatától, színétől 
nagyon sok függ, mert bizonyos színek, 
árnyalatok könnyebben halványulnak, 
módosulnak, mások tartósabbak. Az életkor 
előre haladtával az immunfolyamatok 
lassulnak ezért a sminktetoválások 
tartósabbak, míg fiatalabb korban gyorsabban 
megy végbe a halványulás. A napfény és 
bármilyen oxidáló hatású anyag szintén 
jelentős szerepet játszik a halványulásban, 
de a terhesség és szoptatás megváltozott 
hormonszintje is felelős, ha azt látjuk, hogy 
sminktetoválásaink világosodnak. Ha pedig 
nagyon finom, visszafogott színekkel kértük 
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a tartós smink elkészítését, akkor semmi 
meglepő nincs abban, ha az eleve világos szín 
hamarabb veszít intenzitásából.

Végezetül pedig van egy olyan tényező, mely 
szintén szerepet játszik abban, hogy a mai 
szálazott szemöldök tetoválások  1-2 évre 
szólnak. Ez a biztonság. Mivel a pigment 
tartósan a bőrbe kerül, ezért kiemelten fontos, 
hogy az egészségre ne legyen ártalmas. A 
sminktetováló pigmentek tekintetében Európa 
a legszigorúbb és ennek csak örülhetünk. 
Kutatók és vegyészek dolgoznak, hogy a 
minőség és megbízhatóság az elvárható 
legmagasabb legyen, a pigment valóban 
eltűnjön a bőrből-nem úgy, mint egyes régi 
pigmentek, melyek akár 10-15 évig is a bőrben 
maradtak.

Miért történik a színmódosulás? 
A szemöldök esetében barna színnel 
dolgozunk, melyet 4 színből kevernek ki a 
gyárban. Ez a fehér, a sárga, a piros és a fekete. 
Ezek eltérő aránya, eltérő barna árnyalatokat 
hoz létre. A sárga pigment a legkevésbé 
stabil, ez tűnik el leghamarabb a bőrből és 
hiányában az eredeti szín máris módosul. 
A szemöldök halványulásnak két fő iránya 
lehet, vagy vörösessé válik vagy szürkéssé.  A 
mai korban nagyon divatosak a barna színek 
és a festett, meleg, élő barna hajszínek. Ezek 
mellett egy szürkésbarna szemöldök nem 
kölcsönöz harmóniát az arcnak, a nők döntő 
többsége a melegebb barna árnyalatokra 
vágyik, mert sokszor, tudta nélkül ilyen 
árnyalatú szemöldök ceruzát használ.  A 
szép meleg barna színnel készült szemöldök  
vörösessé változhat, mely szükségessé 
teszi a szín frissítését, korrekcióját  1-2 év 
elteltével.  Ha hideg barna árnyalattal készül 
a szemöldök tetoválás akkor már gyógyulás 
után is szürkésbarna az eredmény, melynek 
pár hónappal  ugyan hosszabb az élettartama, 
de esetleg szürkésen halványulhat vagy  újabb 
pár hónap múlva ez a szín is elkezd vörösödni. 
Minél világosabb barnával dolgozunk, ezek a 
folyamatok annál hamarabb bekövetkeznek.

A jó hír az, hogy ezek az átalakulások nagyon 
jól, kezelhetők, korrigálhatók. A vörösessé 
alakulás pedig kifejezetten jól elfedhető és 
a nők többsége a meleg 
barna árnyalatért cserbe 
inkább választja ezt a 
halványulási utat. Hogy 
kinek milyen hamar van 
szüksége szemöldökének 
a frissítésére, azt ki kell 
tapasztalni. Ahogy már 
fentebb szó volt, függhet 
a szín sötétségétől, az 

életkortól és a sminktetováló technikától 
is. Érdemes nem megvárni, hogy a vöröses 
vagy szürkés szín erősen látható legyen és 
frissíttetni a szemöldököt.  

A naprakész tudás avagy milyen előnyt  
rejt a rövidebb élettartam. 
Ha olyan szakemberrel készíttetjük 
szemöldökünket, aki rajong a szakmájáért és 
folyamatosan képzi magát, biztos, hogy 1-2 év 
múlva-mikor a szálazott szemöldököt frissíteni 
szükséges-már komolyabb, naprakészebb 
tudással rendelkezik. Halványuló 
szemöldökünket képes még attól is szebbé 
tenni, mint amelyet előző alkalommal 
készített. Éppen ezért nem kell attól tartani, 
hogy olyan stílust viselünk, amely az évek alatt 
idejétmúlttá válik. 

Természetesség és változathatóság 
A legtermészetesebb hatást nyújtó 
sminktetoválások bár kevésbé tartósak, mint 
a régi satírozott változat, de magukban rejtik 
a változtathatóságot, az átalakulásokat. Ha 
egy nő rendszeresen változtat hajszínén, 
akkor lehetősége nyílik szemöldökét is ehhez 
alakíttatni. Ha úgy dönt, hogy szeretne 
karakteresebb szemöldököt, akkor megteheti 
ezt anélkül, hogy a karakteresebb stílust 3-5 
évig kénytelen viselnie.

A legújabb, művészi technikával készülő 
sminktetoválások beléptek a hajfestés, a 
műköröm, a 3D műszempilla és a botox illetve 
hialuronsavas feltöltés szépészeti köreibe. 
Azaz bizonyos időnként ismételni szükséges, 
ha az állapotot fent kívánjuk tartani. Azonban 
az alább felsorolt módszerek közül még így 
is a sminktetoválás messze a legtartósabb, 
mert ezt nem 4 hetente vagy 4 havonta 
kell frissíteni, ismételni, hanem elég  12- 18 
havonta. Ha kiszámoljuk, mire mennyit 
költünk, akkor azonnal világossá válik, hogy 
az első hallásra drága szemöldök tetoválás, 
messze a legolcsóbb! Főképp, ha a frissítést 
hűségkedvezménnyel vesszük igénybe!



A szakember 
kiválasztása
Kevés kivételtől eltekintve elmondható, 
hogy mire egy nő rászánja magát a 
sminktetoválásra, heteket, hónapokat 
vagy akár éveket vár, bizonytalankodik és 
tipródik, hogy jó döntés lesz-e. Elvégre az 
arcáról van szó. Ugyan a barátnőmnek és 
az aerobikon megismert anyukának szép 
lett a szemkontúrja vagy szemöldöke, de 
honnan lehetek biztos benne, hogy nekem 
is így fog sikerülni? Nekem is jól fog állni? 
Telnek a hetek és hónapok, olykor feljön 
a téma, mindenki más szakembert ajánl, 
a wellness hétvégéken, a strandon és 
reggelente a tükör előtt elkap a „bárcsak 
már megcsináltattam volna” érzés. 
Nekiülünk az internetnek és mint minden 
témában, a sminktetoválásban is avatatlan 
szakértővé lehet válni pár óra alatt.  
De legalább is bővül a szókincsünk, mert 
megismerhetjük a szálazott szemöldök, a 
Butterfly szemhéjsatírt, a microblading és 
a 3D ajak kifejezéseket. A sok információ 
alatt az eddig nehéz döntés pedig 
megoldhatatlannak tűnik…

Egy kis segítség a tisztán látáshoz:

- Döntsük el, hogy hagyományosabb vagy 
művészi sminktetoválást szeretnénk

- Ha a természetesség a legfontosabb, 
akkor csak olyan szakemberhez menjünk 
aki bőven rendelkezik referencia képpel, 
nemcsak beszél az új technikákról és 
a természetességről, de meg is tudja 
mutatni elkészült alkotásait. 

- Ha a kiszemelt szakember több féle 
stílusú szemöldök, szemhéj, száj 
tetoválást tud készíteni, akkor sokkal 
nagyobb az esély, hogy képes személyre 
szabottan dolgozni.

- A sminktetoválásnak kiemelten fontos 
része, a tervezés, előrajzolás ezért, ha 
a szakember azt mondja, hogy képes 1 
óra alatt elkészíteni a munkát, akkor ne 
mellette döntsünk

- A szimpátia és a hitelesség szintén 
elengedhetetlen. Ha már telefonon 
egyeztetve nem érezzük magunkat 
biztonságban, akkor inkább keresgéljünk 
tovább

- Ha a sminktetoválás ára nagyon alacsony, 
akkor biztosak lehetünk benne, hogy a 
munka minősége is ezzel arányos lesz

A következő oldalakon megismerhető 
szakemberek, az elmúlt egy évben 
folyamatosan képezték magukat, 
megismerték a legújabb és 
legtermészetesebb sminktetováló 
technikákat. Mindannyian rajonganak 
szakmájukért és kiemelten fontosnak 
tartják a precíz, lelkiismeretes munkát. 
Ők azok, akik prémium kategóriás 
sminktetováló gép mellett döntöttek, 
hogy vendégeiknek a legjobb módszereket 
kínálhassák.
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1998 óta sminktetoválok Szigetszentmiklós 
szívében. 2009 óta számítok profinak, amikor 
csatlakoztam  a Ltl elite csapatához. Profi 
sminktetoválóként leginkább arra törekedtem, 
hogy ne tucat tetoválásokat készítsek, 
hanem mindenki számara megtaláljam a 
kívánságának megfelelő és arcához illő színt és 
formát. A lehetőségeim azonban korlátozottak 
voltak. Sokszor fordult elő, hogy vendégemet 
lebeszéltem a szemöldök tetoválásról, mert 
úgy éreztem az elérhető eredmény az illetőnek 
túl erős lett volna.

 Nem volt a tarsolyomban olyan módszer 
és eszköz, amivel ultra természetes hatású 
szemöldököt tudtam volna készíteni. A 
párhuzamos szálrendezés és a viszonylag 
vastag szálak, ezt nem tették lehetővé. 
Tavaly év elején már láttam, hogy vannak új 
szemöldök  tetoválási technikák, de ezek sem 
nyerték el a tetszésemet.  Inkább erőltetettnek 
éreztem, mintsem természetesnek. Azután 
megpillantottam az Artistryt, és tudtam ez 
az amit szeretnék, ami hiányzott az szakmai 
tudásomból. Azonnali kutatómunkába 
kezdtem a microblading tanfolyamokkal 
kapcsolatba és hamar kiderült a beszélgetések 
alapján számomra, hogy Alexandrától kapom 
meg ehhez a megfelelő oktatást. Maximalista 
vagyok magammal szemben és a munkámban 
is. Szeretem mindenből a jobb minőséget 
választani, aminek persze ára van, a legtöbb 
tudást megszerezni és azt kamatoztatni.

 Alexandra szakmai hozzáállása, 
gondolkodása, igényessége azonnal 
magával ragadott, azonosulni tudtam vele. 
Kutatómunkája olyan kérdéseimre adott 
választ és megoldást amit évek óta keresek! 
( pl:kékesfekete szemöldök meleg barnává 
változtatása). Ahogy a microbladinget 
továbbgondolta és megszületett az Artistry, 
szerintem páratlan és a legszebb! Nem is volt 
kérdés hogy az összes tanfolyamon  
részt vegyek. 

 A 3D szemöldök képzéskor kiderült 
számomra, hogy nem megfelelő eszközzel 
nem tudom elkészíteni tökéletesen ezt a 
munkát. Ekkor megvásároltam a Crystal 
gépet. A szemöldökök ezzel a géppel 2-3 
színből csodálatosak lesznek, vékony szálak 
összessége, ami nem művi hatású, hanem 
esztétikus, realisztikus. A vendégeim nem 
hisznek a szemüknek, amikor meglátják a 
végeredményt. Boldog vagyok és elégedett, 
hogy azt a finomságot és természetességet 
látom, amire vágytam. A pigmentek vasoxid 
mentesek a jövőben nem kell majd a piros 
szemöldökkel küzdeni, a vendégeim is 
nyugodtabbak ennek tudatában. Előnynek 
élem meg azt is, hogy a vékonyabb szálak és 
az organikus pigmenttel való munka miatt 
a sminktetoválás élettartama rövidebb, 
hiszen évről évre változtathatunk a színeken 
és a formákon. Ez a vendégek számára is 
nagy előny, hiszen egy nő egy évtized alatt 
megélheti dívás, nőies, romantikus vagy 
épp visszafogottabb arcát.  A Butterfly 
szemhéjsatír a legnagyobb újdonság 
számomra, a fekete szemkontúr helyett már 
satírokat készítek különböző árnyalatokban. 
A vendégeim összes kívánsága teljesíthető 
általa! Gyönyörűen kiemelhető ezekkel a 
technikákkal egy nő szépsége,  kompenzálni 
lehet vele apró hibákat.  Csodás harmóniába 
tudom hozni az arcot a személyiséggel, 
egyedivé és személyre szabottá vált mára 
minden sminktetoválás amit készítek. Úgy 
érzem Alexandra továbbképzései után, hogy 
kinyílt a világ, nincsenek határok, szabályok 
persze vannak, minden lehetséges akár a 
sminkes világban.   Alexandra 
védjegyét  „Művészet  
sminktetoválásban” 
magaménak 
érzem  miközben 
sminktetoválásokat 
készítek.
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Miskolci kozmetikus-sminktetováló 
vagyok, most már leginkább sminktetováló, 
a munkám 90 %-át ez teszi ki. Tudatosan 
alakítottam így, mert ha az ember azt 
csinálja amit szeret, akkor úgy érzi egyetlen 
percet sem tölt munkával.

 Ez a tudatosság és szakmai érdeklődés 
késztetett arra, hogy több mint 10 éves 
tetováló múlttal a hátam mögött nagyon 
komolyan nekivágjak, hogy megismerjem 
és elsajátítsam a legújabb trendeket, 
technikákat, a Long-Time-Liner gépem 
mellé új, prémium kategóriás gépet és 
pigmenteket is beszerezzek. Az elmúlt két 
évben volt alkalmam több jó nevű márka 
gépeit és pigmentjeit is kipróbálni, de 
maradéktalanul nem voltam elégedett. 
Vagy a pigment gyógyulás utáni színe, 
vagy a bőrben való bent maradása, vagy a 
gépekkel való munka nem adott felhőtlen 
boldogságot. Pedig mind három tényező 
nagyon fontos a jól végzett munkához, 
a munka élvezetéhez. Látni. ahogy 
a bőr megtelik pigmentekkel, ahogy 
kialakul a kezeim között a megálmodott 
forma, a munka végén pedig a vendég 
öröme. Trendek terén, pedig vágyakozva 
néztem a neves külföldi sminktetováló 
nagymesterek munkáit, a természetes 
hatású szálas szemöldököt, színes 
szemhéjsatírokat, színátmenetes, kontúr 
nélküli szájsatírokat. Ekkor még csak 

hagyományos tusvonalat, 
klasszikus szemöldök 
szálazást és félsatírt ill. teljes 
rúzsozott hatású szájat 
készítettem.

Így kerültem kapcsolatba 
Patkós Alexandrával és az 

Alexandra Academy-val.

Megtanultam az Artristry Eyebrow 
szemöldök szálazást, a Butterfly szemhéj 
satírt, és hamarosan a 3D szemöldök 
készítés titkait is ismerni fogom. Mindig 
kínálnak valami aktuális újdonságot, 
amivel felkelthetem a vendégek figyelmét, 
ajánlhatok új technikát, hogy még 
szebbek lehessenek. Az oktatás precíz, 
alapos, lényegre törő, lépésről-lépesre épül 
egymásra, remekül szemléltet, a gyakorlati 
bemutató pedig részletes. 

Mindent megkapunk ahhoz, hogy 
kellő gyakorlás után mesterien tudjuk 
alkalmazni a tanultakat. Bármilyen régóta 
is tetovál az ember, mindig tanulhat és 
kell is újat tanulnia ahhoz, hogy minőségi 
munkát tudjon végezni és napra kész 
legyen a szakmájában. A legnagyobb öröm, 
ezt hagytam a végére, mint a legutolsó 
legfinomabb falatot a tányéron: az új 
Crystal gép és az Alexandra pigmentek 
Élvezet vele a munka, szépen, tisztán 
dolgozik, gyönyörűen felszívja a festéket, 
nem kell kínlódni vele munka közben 
és nagyon gyors is. Rövidebb idő alatt 
elkészülök, ami jó a vendégnek, mert 
rövidebb ideig viseli a tetoválás fáradalmait 
és jó nekem, mert több munkát tudok 
bevállalni, vagy éppen relaxálni két munka 
között. A pigmentek nagy előnye, hogy 
minimálisan változik gyógyulás után, a 
színskálából mindig tudok megfelelő színt 
választani vagy keverni, és kb. 3 csepp 
szükséges egy szemöldökhöz. Nagyon jól 
bent marad a bőrben, szinte alig töltök időt 
a korrekcióval.

Vagyis nyugodtan fekszem le aludni, mert 
tudom, hogy nem csak én, hanem a gép 
és a pigment is teszi a dolgát, a korrekción 
pedig boldog és elégedett vendégekkel 
találkozom. Konklúzió, ha a legjobbak közé 
akarsz tartozni, akkor tőlük kell tanulnod.
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Siska Edina vagyok, debreceni 
szalonomban dolgozom sminktetováló 
és szempilla stylistként. Szenvedéllyel 
vetem magam a munkámba nap mint nap 
és megszállottan keresem mindenben a 
minőséget. Emiatt döntöttem Alexandra 
képzései mellett. Tapasztalatból tudom, 
hogy a minőségi képzések hozadéka 
a minőségi munka és az elégedett 
vendég. Rengeteget fejlődtem az idén, 
aminek a vendégeim a saját bőrükön 
tapasztalják az előnyeit. A tudásszomjam 
szinte olthatatlan, mert én nem csak 
„tetoválgatni” szeretnék a vendégeimnek, 
hanem minőségi, tökéletes, művészi 
sminktetoválást készíteni.  Az Artistry 
Eyebrow szemöldök tetoválást az elsők 
között tanultam meg és hatalmas előnyt 
jelent, hogy teljességgel természetes 
hatású szemöldököt is tudok készíteni a 
visszafogottabb vendégeimnek. 

A lelkiismeretes hozzáállás mellett 
szükségem volt egy profi gépre is, 
mellyel a sminktetováló tehetsége 
kibontakozhat.  Elmondhatom, hogy 
én voltam Magyarország első Crystal 
tetováló gép tulajdonosa. Lenyűgözött 

a német minőség és precizitás és az, 
hogy Alexandra így az igényeinkre 
szabta a gép paramétereit. Valamint első 
számú szempont volt a négy féle 1-es tű 
használati lehetősége is, az igazán élethű 
szálazott szemöldök technikához. Mióta 
ezzel a  géppel tetoválok, magabiztosan 
látok neki minden munkának.  
A gyógyulási idő is lerövidült, mivel 
nem terheli feleslegesen a bőrt, nagyon 
kíméletes, nem dagadnak a szemhéjak 
sem. A vendégeim elégedetten és 
boldogan távoznak és alig várják, hogy 
elmeséljék mindenkinek, hogy nem is fájt. 
Persze szót kell ejtsek a gép külsejéről is, 
hiszen első látásra szerelem lett és azóta is 
a szalonom éke. 

Sokszor vissza fogok még térni az 
Alexandra Academy képzéseire és 
szemináriumaira,  mivel fontos számomra, 
hogy a vendégeimnek mindig naprakész 
tudással és a legújabb technikákkal 
kedveskedjek.  

Öröm látni, ahogy a nők megszépülnek és 
hálával gondolnak a sminktetoválásra.

Siska Edina
06-30/526-8389
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Vörös Gyöngyi
Vörös Gyöngyi kozmetikusmester 
vagyok, a fonyódi Dermisz Kozmetika 
tulajdonosa. 
Immár 20 éve készítek sminktetoválásokat.  
A szemöldökszálazás egy természetesebb 
módját 2007-ben kezdtem el alkalmazni 
Nouveau Contour® gépi technikával, ami 
rövid idő alatt hihetetlen népszerűségre 
tett szert. Mivel ez a technika eltért a 
klasszikus szemöldöktetoválástól, nagyon 
fontosnak tartottam az alapos és korrekt 
vendégtájékoztatást, így született meg 
a témában az első magyar infó könyv 
vendégek számára.  
 
Viszont nincs megállás, mert a 
sminktetoválás is folyamatos újításokon 
megy keresztül és én az ésszerű, a 
gyakorlatban is jól alkalmazható 
módszerekre nyitott vagyok.  
Ezért a még természetesebb hatás 
érdekében az „Artistry” microblading 
szemöldökszálazási technikát is 
elsajátítottam. A kézi technikának ezt 
a kifinomult módszerét előszeretettel 
alkalmazom olyan vendégeknél, akiknek 
még a természetes hatású gépi szálazás is 

„soknak” tűnik.

Ma már a különféle 
technikai 
lehetőségeknek 
köszönhetően 
a saját 
szemöldökszálnál 
is vékonyabb 
szálakat lehet 
készíteni.  
Ugyanakkor 
a legnagyobb 

kihívás, megtalálni azt a kényes 
egyensúlyt, ami nem csak optimálisan 
vékony szálakat eredményez, de az adott 
vendég bőrén a vendég elvárásainak 
megfelelő tartósságot is biztosítja. 
Amikor a gépi technikával is szerettem 
volna tovább vékonyítani a szálakat, 
épp megjelent Patkós Alexandra 
„Crystal” sminktetováló készüléke, 
ami a kifinomult szemöldökszálazásra 
specializálódott szakembereknek kínált 
továbblépési lehetőséget.

Ha egy sminktetováló gép fejlesztése 
mögött olyan tapasztalt, hiteles 
szakember áll, mint Alexandra, nem 
kétséges, hogy a gép olyan technikai 
lehetőséget és tudást fog biztosítani, 
amire éppen szükségem van. Számomra 
a legfontosabb szempont, hogy 
egyre vékonyabb és természetesebb 
szálakat készíthessek úgy, hogy az 
adott felületen az elvárható tartósság 
is megmaradjon. Ezáltal tovább 
bővül azoknak a vendégeknek a köre, 
akik nyitottak a természetes hatású 
szemöldökszálazásra.

Amennyiben adottak a kifinomult 
technikai feltételek, akkor a megfelelő 
tapasztalattal, a helyes tűméret 
megválasztásával, ill. optimális pigment 
mennyiség bejuttatásával, egyre 
könnyebben és gyorsabban készíthető 
tökéletesen természetes hatású 
szemöldök. Ilyen feltételek mellett a 
későbbi frissítés alkalmával is szinte 
ugyanúgy elkészíthetőek a szálak, azaz 
minimalizálható, vagy akár teljesen ki is 
zárható a szálak közti összemosódás. 

Dermisz Kozmetika Fonyód,   
Tel: 06-30/267-9371  
www.sminktetovalasaim.hu
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Tanulás a fejlődés alappillére

Az elmúlt években óriási léptekkel 
fejlődnek a sminktetoválási technikák. 
Ezek az újítások engem is választás elé 
állítottak. Maradok a hagyományos 
elavult módszereknél, vagy lépek egy 
nagyot előre? Én léptem! Első nagy 
lépésem az Artistry  Eyebrow elsajátítása 
volt. Azt hittem ezzel az új technikával 
enyém a világ és így is lett, de közben 
jöttek az újabbnál újabb technikák. Hiába 
a 15 éves szakmai múlt, óriási kihívást és 
izgalmat jelentenek ezek az újdonságok! 

Az elmúlt egy év alatt összesen  
5 tanfolyamon vettem részt az Alexandra 
Academyn.   Artistry Eybrow,  szálazott 
szemöldök alaptechnikák, majd  
3D szemöldök készítés, szájsatírozás 
és Butterfly szemhéjsatírozás. A sok 
sok tanulás ellenére még mindig 
hiányosságot éreztem a munkámban. 
Tudtam, hogy szükségem van egy profi, 
megbízható gépre. A kínálat óriási, így 
dönteni sem tudtam. Valahogy egyikben 
sem éreztem, hogy én erre vágyom, mind 
addig, míg a júniusi szemináriumon 
Alexandra elő nem állt a róla elnevezett 
géppel! Tudtam, hogy ő kell nekem! 
Azonnal kipróbáltam és megvettem. 
Imádom! A gépnek nagyon  finom  a 
tűmozgása, ami elengedhetetlen az új  
technikák kivitelezéséhez. 

Az Alexandra pigmentekkel együtt 
sokkal rövidebb idő alatt elkészítem a 
vendégeim tetoválását és a korrekciózásra 
is kevesebb időt kell fordítanom. 
A pigmentek mind gépi mind a 
microbladinges technikához egyaránt 
használhatóak.  
Gyógyulás után ugyanolyan finom vékony 
szálak maradnak, nem terül el a bőrben.  
A száj színek pedig fantasztikus 
élénkséggel bírnak.  Elmondhatom, hogy 
a sok éves keresgélés és kísérletezés után 
végre megszületett, amire vártam! 

 Patkós Alexandra megismerésével, egy 
év alatt óriási változáson és fejlődésen 
mentem keresztül. Ma már tudom, 
hogy profin csak így lehet csinálni! 
Szembenézve a félelmeimmel, rengeteg 
gyakorlás és az újdonságokkal való 
lépéstartás! Ez viszi előre a munkámat,  
a fejlődésemet! Alázat a szakma iránt,  
és teljes odaadás a munka iránt.   
Nagyon élvezem a munkámat, mert 
nemcsak kihívásokkal teli, hanem 
változatos is. 

Boldog vagyok, hogy a fejlődés útját 
választottam és elégedett, hisz mára már 
a sminktetováló újdonságok mindegyikét 
el tudom készíteni vendégeim számára.

Wolf Regina

www.facebook.com/GinaSminktetovalas  
www.asminktetovalas.hu 
E-mail: ginasminktetovalas@gmail.com 
Mobil: 06-70/422-7470
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Hogy miért érdemes kipróbálnod? 8 érvük is van rá:
•	 Mert bőrbarát pigmenttel dolgozhatsz
•	 Csak pár cseppre van szükséged
•	 Mert bármelyik géphez használhatod
•	 Verhetetlen a microblading technikában
•	 Garantáltan a bőrben marad
•	 Hosszantartó színhatás
•	 Legutolsó német gyártástechnológia
•	 Vas-oxid mentes összetétel
•	 Színek a magyar sminktetoválók igényeihez

A muvészi 
sminktetoválások eszköze
Muvészet és profizmus ötvözete

Alexandra 
sminktetováló pigmentek, 
a kiváló eredményhez

Alexandra sminktetováló gépek

Az Alexandra gépek tervezésénél 
döntő szempont volt, hogy a legújabb 
sminktetováló trendek elkészítésére is 
alkalmas legyen.  

A Crystal és Exclusive sminktetováló 
gépekkel a sminktetoválások művészi 
szintje is elkészíthető, legyen szó 
ultravékony szálakból álló szemöldökről 
vagy több színű satírozott felületekről.  
A Mezo modullal pedig probléma 
specifikus arckezeléseket csinálhatunk 
vendégeid számára.

Lényegesen kisebb fájdalom 
Az Alexandra sminktetováló gépek extra 
finom tűmozgásúak, lényegesen 
kíméletesebbek a bőrhöz. A bőr 
gyorsabban gyógyul, az eredmény 
határozottan szebb!

Nem tudtál eddig választani a 
modulos vagy tűcsúcsos gép között? 
Nálunk mindkettőt választhatod! Ha pedig 
minden előnyt élvezni szeretnél, akkor 
ezentúl döntened sem kell! Az Exclusive 
géphez mindkét típusú kezelőfej tartozék!

Egy egyedülálló előny: akár 5 féle 
vékonyságú 1-es tűből választhatsz! 
Az ultravékony szálazott szemöldököt 
a nagy tapasztalattal nem rendelkező 
sminktetoválók is könnyebben 
elkészíthetik!

Gyönyörű külső 
Szenzoros érintőpanelje könnyű 
kezelhetőséget tesz lehetővé, minden 
funkció jól látható, értelmezhető, könnyen 
kezelhető. Swarowski kristályokkal 
díszített külső burkolata és ezzel gyönyörű 
megjelenése pedig méltón illik különleges 
képességeihez. Bármelyik szépségszalon 
igazi dísze lehet.
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Szépérzék 
és tudatosság, 
avagy a sminktetoválás profi tervezése
Ha már tartós sminket készítünk a tervezés ugyanolyan fontos, mint a 
kivitelezés. Elvégre a forma és a szín évekig tart, nem mindegy tehát, 
hogy milyen hangulatot kölcsönöz az arcnak az elkészült munka.

A sminktetoválás tervezésekor számos 
szempontot kell figyelembe venni. A vendég 
legtöbb esetben határozott elképzelésekkel 
jön, ha nem is tudja, hogy mit akar, akkor 
azt biztosan tudja, mit nem.  Mindenki 
önmagát egy sajátos perspektívából ismeri 
és látja egész élete során, a külvilág viszont  
minden oldalról lát minket és arcunk 
arányait. Magunkat mindig érdeklődéssel 
nézzük a tükörben és már ez ad egy speciális 
mimikát, azaz ezen a mimikán keresztül 
ismerjük fel önmagunkat. A mimikáink 
sokszor aszimmetrikusak. Minden arc rejt 
aszimmetriát, mely nemcsak a szöveteket 
érintheti, hanem az arckoponyát is. Ezeknek 
a pontos feltérképezése kiemelten fontos 
a sminktetoválás tervezésekor, hiszen 
ebben az esetben lehetetlen pl. tökéletesen 
szimmetrikus szemöldököt készíteni. 

A szimmetria a sminktetoválásban ezért 
kétféleképpen értelmezhető. Beszélhetünk 
optikai és geometriai szimmetriáról. Ha 
abból indulunk ki, hogy mindenki arcában 
vannak kis eltérések és mérőeszközök 
nélkül, egyformának ható szemöldököt 
készítünk - mely az arc egészére nézve 
harmonikus, egyforma ívű, magasságú, 
hosszú és szélességű - akkor optikai 
szimmetriáról beszélünk.  

Ha ezt a szemöldököt mérőeszközökkel 
megmérnénk, bizonyos pontokon pontatlan 
lenne, hiszen a meglévő eltérések azonnal 
jelentkeznének. Pl: ha az egyik oldali 
arcfél szélesebb, mint a másik, akkor 
értelemszerűen a szemöldöknek s nagyobb 
hely áll rendelkezésre.

Amennyiben mérőeszközökkel kezdjük a 
tervezést és pontos előrajzolást készítünk a 
szabályszerűségek szerint, tehát geometriai 
szimmetriát készítünk, esetleg azt 
tapasztalhatjuk, hogy nem hat hitelesnek és 
harmonikusnak az adott forma. Éppen ezért 
a személyre szabott tervezés és előrajzolás 
a két módszer együttes alkalmazásából 
jön létre. Elengedhetetlen a szépérzék, 
az arc anatómiájának ismerete és az 
életkorral megjelenő változások hatásai a 
sminktetoválásra.

Szintén idekapcsolódó téma, hogy  éppen 
az alkati sajátosságok miatt lehetetlen 
egy másik nőnek a száj, szemhéj vagy 
szemöldök formáját elkészíteni a mi 
arcunkra. Stílusjegyeiben lehet hasonlót 
készíteni, de pont ugyanolyan soha nem tud 
lenni. Viszont mindenkinek megtalálható a 
számára előnyös, forma és az adottságaihoz 
illeszkedő szín.

 Szemöldök tervező készlet dvd-vel28
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illeszkedő szín.
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Anti-aging 
sminktetoválással
Az arc életkor hatására bekövetkező 
változásaiban optikailag nagyon sokat 
segíthet a sminktetoválás. Az évekkel 
a vonások fakulnak, az ajkak teltsége 
csökken, a szem beesettebb, a szemöldök 
pedig elveszti íveltségét, közelebb kerül 
a szemhez. Ebben az esetben egy jól 
átgondolt smink évekkel fiatalabbnak 
mutatja az illetőt, frissebbé teszi az arc 
hangulatát. A mindennapos sminkelés 
azonban időigényes és a friss, fiatalos arcot 
minden nap újra kell rajzolni.  
A sminktetoválással azonban hosszan 
tartóan lehet fiatalabbnak látszani vagy 
legalábbis hasonlítani régi önmagunkhoz. 
Nincs szükség plasztikai sebészeti 
tortúrára, megfizethetetlen módszerekre, 
előre nem jósolható eredményekre,  
hosszú gyógyulási időre!

Anti-aging  hatás sminktetoválással
•	 ívesebb szemöldök
•	 határozottabb ajakvonal
•	 hangsúlyosabb tekintet
•	 frissebb hatású arc
 

mind olyan jellemzők, melyekre vágyunk, 
mert fiatalabb benyomást keltenek, vagy 
mert valaha ilyen adottságaink voltak.
A szemöldök nagyon meghatározó 
része az arcunknak, mert formája 
önmagában is hangulatot kölcsönöz. 
Az idő előre haladtával veszíthetünk a 
dússágából az íve csapottabbá válhat és 
emiatt szomorúvá vagy mérgessé teszi a 
tekintetet. Sminktetoválással egycsapásra 
változtathatunk az arc hangulatán, ha új 
szemöldökformát készítünk. A szemsmink 
minden nőnek jól áll, a hangsúlyosabb 
tekintet pedig minden pillanatban előnyös. 
A megereszkedett szemhéj gondot okoz a 
szemceruza használatában, de a szemhéj 
tetoválással a szemsmink minden  
előnyét kiélvezhetjük.

Az ajkak veszítenek teltségükből, 
peremükből és a valamikori szép forma már 
csak elmosódottan látszik. Az ajaksatírozás 
nemcsak, hogy visszaadja a régi formát 
és árnyalatot, hanem kellő frissességet 
is kölcsönöz az arcnak, mely vidámabb 
összhatást eredményez.

29



30

Hiedelmek 
a sminktetoválással 
kapcsolatban

ingerek
szőrszál

szaruréteg

vérerek hám

irha

bőralja

zsírszövet

lazarostos 
kötőszövet

többrétegű 
elszarusodó hám

bőr szövetei receptorok csupasz idegvégződések érző idegek faggyúmirigy szőrtüsző verejtékmirigyszőremelő izom

?

?

Kihullhat-e a sminktetoválástól a 
szempillám és szemöldököm?

A teljes szempillasort és szemöldököt 
alkotó szálak kb. 3 hónap alatt teljesen 
lecserélődnek. Minden nap veszítünk el 
több szálacskát csak ezt nem vesszük észre, 
mert szinte észrevétlenül kihullnak, ha 
finoman megdörzsöljük a szemünket vagy 
szemöldökünket.   
A sminktetoválás után kb. 5-7 napig egy 
száraz, egybefüggő vékony pörk képződik 
a bőrfelületen, amelyben a kihullandó 
szálak fennakadnak és a pörk leválásakor 
távoznak. egy-egy pörk darabban akár 
4-6 szálat is láthatunk. Ekkor szoktak 
végképp megijedni a vendégek! Viszont, 
ha megnézzük a bőr anatómiai képét, 
akkor láthatjuk, hogy a hajhagyma az irha 
alsó harmadából indul, a piros nyíl pedig 
azt a területet mutatja, ahová a pigmentet 
juttatjuk, ahová a tű lehatol.   
A hajhagyma ép és érintetlen. A szervezet 
és a bőr, minden olyan alkotóeleme, amely 
a védekezést szolgálja ( a szőr is) nagyon 
ellenálló.  A hajhagyma alsó részén vannak 

a szőrnövesztő matrix sejtek, amelyek 
különösen ellenállóak és életképesek. 
Tehát, ha a pörkben szőröket látunk, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy azok helyett 
hamarosan új szálacskák bújnak a felszínre.  
A szőrök tehát élnek és virulnak!

A sminktetoválás heget okoz?

A bőrben csak azok a sérülések  
okozhatnak heget, amelyek az alsó 
bőrrétegeket is érintik. Ahogy már az 
ábrán láttuk, a sminktetoválás a felső 
bőrrétegeket érinti. Amennyiben valóban 
sminktetoválógéppel készül a munka és 
a szakember nem dolgozik durván, túl 
mélyen és hosszú ideig, akkor lehetetlen 
heget okozni!   
A 15-20 évvel ezelőtti, régi, korszerűtlen 
gépek tűmozgása durva és egyenetlen volt, 
a túl hosszú ideig végzett sminktetoválás a 
bőr kis mértékű hegesedésével járt. Ma már 
nem kell ettől tartani, de mivel arcunkról 
van szó, ne kössünk kompromisszumot  
sem a minőségben, sem a szaktudásban!

A bőr felépítése
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okozhatnak heget, amelyek az alsó 
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bőrrétegeket érinti. Amennyiben valóban 
sminktetoválógéppel készül a munka és 
a szakember nem dolgozik durván, túl 
mélyen és hosszú ideig, akkor lehetetlen 
heget okozni!   
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van szó, ne kössünk kompromisszumot  
sem a minőségben, sem a szaktudásban!

A bőr felépítése

Ciki és meno 
a szálazott szemöldökben
A szálazott szemöldök tetoválás a legnépszerűbb a sminktetoválásban, de nagyon 
nem mindegy, hogy melyik típusát viseljük.  A kezdetleges, vastag csíkokból felépülő 
változatot vagy az élethű, művészi stílust.

Te melyiket viselnéd szívesebben?

Tippünk:
Ha már a szálazott szemöldök tetoválás mellett döntünk, 

akkor csakis olyan szakembert válasszunk, aki saját szemöldök 
szálirányainkhoz alakítja a tetoválással kialakított szálacskákat!
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