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sminkelt hatás

S
minkelt 

hatás, tar-

tós megoldás

A sminkelésben már évek 
óta hódít ez a stílus és most 
végre tartósan is viselhető, 
sminktetoválás segítségével. Gyö-
nyörű ívű, enyhén hangsúlyos hatást 
kelt, melynél a szemöldök első része világo-
sabb, kevésbé hangsúlyos, ezáltal nem kelt szigorú 
és természetellenes hatást. Bár satírozásról van szó, 
finom színátmenettel készül, ettől máris természe-
tesebb hatású, mint a hagyományos, satírozott sze-
möldök tetoválás. Csak az alsó vonal hangsúlyos, a 
szemöldök eleje és felső vonala világosabb színbe 
hajlik, szinte hangsúlytalan, gyógyulás után pedig 
púderes hatást kelt. Nagy előnye a természetes hatá-
sú szálazott szemöldök tetoválással szemben, hogy 
tartósabb megoldást nyújt a szemöldök problémákra.

Soft Powder
A satírozás reneszánsza!
A nagy kedvenc, mely pár hónap 
alatt meghódította a nőket!

Fénysebességgel 
hódít a szakemberek és a 

vendégek körében a púderes hatású 
szemöldök tetoválás, a Soft Powder. 

2016 elején jelent meg ez a típusú szemöl-
dök, mely lágy, finom, pont annyira hangsú-
lyozza a szépen megtervezett szemöldökfor-

mát, hogy az összhatás természetes, ugyanakkor 
LÁTVÁNYOSAN SZÉP.  

Napjainkban a tetoválásoknak több, mint 70%-a 
a szemöldök területét érinti. A nők nagyra értéke-

lik, ha van lehetőségük választani a különböző 
technikák közül. Fontos, hogy ezeket 

a megoldásokat és előnyeiket megismertes-
sük a vendégekkel, hiszen így valóban 

érezhetik, hogy személyre szabott 
sminktetoválást viselhetnek.

A rutint felváltja 

a kényelem

Sokszor találkozunk azzal 
a problémával, hogy ven-

dégünk korábbról már ren-
delkezik szemöldök tetoválással. 

Ha esetleg rontott, nem szép vonalú 
a szemöldöke, vagy bár megfelelőnek 

találja, mégis szeretné átalakíttatni, felfrissíteni 
akkor bátran javasolható neki ez a technika, hiszen a 
legtöbb nő örömmel veszi a sminkelésben bekövetkező 
új trendeket. Akadnak olyanok is, akiknek korábban szá-
lazott szemöldöktetoválásuk volt, de szeretnének egy 
erőteljesebb, sminkeltebb hatást viszontlátni a tükörben, 
esetleg tartósabb megoldásra vágynak. Számukra a 
Soft Powder technika, vagy a szálazás és púderes hatás 
kombinációja újragondolt, szép vonásokat ad az arcnak. 
Másoknak kevesebb saját szőrük van, esetleg vékony 
és/vagy hiányos szemöldökkel rendelkeznek, melyet 
több-kevesebb sikerrel, porral vagy ceruzával rajzolnak 
meg maguknak minden nap. Rendszeresen találkozunk 
a munkánk során olyan nőkkel, akik bár nagyon ügye-
sen és gyakorlottan rajzolják reggelente a szemöldökü-
ket, de már fárasztja őket ez a mindennapos rutin. Nagy 
öröm számukra, hogy az arcukhoz illő és megfelelő ár-
nyalatú szemöldököt a sminktetoválás után tartósan is 
viselhetik és frissítésre csak 1,5-2 évente kell visszaláto-
gatni a szakemberhez.

Te is észrevetted, hogy a környezetedben 

pár nőnek milyen feltűnően szépen smin-

kelt a szemöldöke? Könnyen lehet, hogy ők 

is Soft Powder szemöldököt viselnek!
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esemény

Nitsch Bettina

M
esélj magadról! 

Milyen szerepet tölt be 

az életedben a sminktetoválás?

Hat évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a sminkteto-
válást nem gondoltam volna, hogy ekkora 
szenvedélyt érzek majd eziránt a szakma 
iránt. Olthatatlan tudásszomjam miatt 
szenvedélyesen keresem a fejlődési 
lehetőségeket, így naprakész vagyok 
a szakma legújabb trendjeivel hazai 
és nemzetközi vonalon is. A smink-
tetoválói alapokat édesanyámtól ta-
nultam majd volt szerencsém a Nou-
veau Contour-nál továbbfejlődni és a 
mesterképzésükön is részt vehettem 
Hollandiában. Szerbiában Branco Babic, 
a Microblading atyja személyesen adta át 
tudását. Ezen felül hazai és külföldi sminkteto-
váló mesterek oktatásán is voltam, például: Patkós 
Alexandra, Hollós Dóra, Oksana Martynenko, Lara 
Johnson, Alina Soloveva és Chuni Beaulo. A meste-
rektől a konferencián szerzett tudásomat a sajátom-
mal egybeolvasztva alkalmazom munkám során.  
A PMU Passion konferencia és verseny hatalmas 
energialöketet adott, hogy a munkámat még na-
gyobb szenvedéllyel végezhessem. Fantasztikus ér-
zés volt, amikor kimondták a nevem és átvehettem 
az első helyezettnek járó díjat. Ez még jobban fel-
erősítette bennem a vágyat a tanulás, fejlődés iránt.

A versenyen első helyezett lettél a 3D ajaksa-

tír kategóriában. Ezek szerint ez a kedvenc 

területed?

Számomra a legkedvesebb területek a szemöldök 
és az ajak. Szemöldökön belül a Soft Powder a sze-
relem jelenleg, de mivel nem volt ilyen kategória a 
versenyen, így a 3D ajak kategóriát választottam.

Nehezebb, vagy épp ellenkezőleg, köny-

nyebb volt a versenymunka, mint az otthoni 

gyakorlás?

A versenyen nehezebben ment a munka, mint ott-
hon. Ez a speciális hablap nem lett a kedvenc gya-
korló felületem, mert a világos színek is sokkal erő-
teljesebbek voltak, mint latexen, vagy emberi bőrön.

A meglévő tapasztalataiddal a hátad mögött 

mit tanácsolnál kezdőkori önmagadnak?

A kezdő sminktetoválóknak annyit mondanék, hogy 
gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj! Szandi (Patkós Ale-
xandra- a szerk.) több tanfolyamon is elmond-
ta, hogy munkáinkat ne mások munkájával 

hasonlítsuk össze, hanem a tegnapi önmagunkkal. 
Kezdőként szerintem nagyon sokan estünk abba a 
hibába, hogy azokkal a mesterekkel hasonlítgattuk 
össze a munkáinkat, akik sokkal nagyobb gyakor-
lattal, esetleg profibb géppel és több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkeztek. Így sosem lehetünk elé-
gedettek a saját munkánkkal.

„Munkáinkat 
a tegnapi 

önmagunkkal 
hasonlítsuk össze”

Nitsch
Bettina
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esemény

Wirth Inez

M
esélj magadról! 

Milyen szerepet tölt be 

az életedben a sminktetoválás?

Művészeti iskolát végeztem, így a kézügyesség, az 
esztétikai érzék, és a színek ismerete adott volt, így 
nagy előnnyel indultam a szakmában. 18 éve smin-
kelek tévéfelvételekre, fotózásokra, esküvőkre. Koz-
metikusként 18 éve, sminktetoválóként 1 éve dol-
gozom, de azóta megállás nélkül, szinte mást sem 
csinálok, és nagyon szeretem. Régebben nem tud-
tam azonosulni a sminktetoválással, hisz az akkori 
technika és lehetőségek nem voltak számomra elég 
természetesek és esztétikusak ahhoz, hogy hitelesen 
el tudjam adni a vendégeimnek. 

A versenyen első helyezett lettél a Szemhéj-

satírozás kategóriában. Ezek szerint ez a 

kedvenc területed?

Először gépi szemöldök kategóriában szerettem 
volna indulni, de mivel nagyon izgulós vagyok, és 
olyankor remeg a kezem, ez a szálazásnál nagyon 
látszott volna! Nem a szemhéj satír a kedvenc terü-
letem, sőt az a „mumusom”, viszont úgy gondoltam, 
hogy hablapon elég jól lehet kreatívkodni, akár több 
színnel is, ezért választottam ezt a kategóriát.

Nehezebb, vagy épp ellenkezőleg, köny-

nyebb volt a versenymunka, mint az otthoni 

gyakorlás?

Az „izgulásfaktort” leszámítva is nehezebb volt a ver-
seny, hiszen nem tudtam milyen arcot tesznek elém, 
a fényviszonyok sem voltak a legoptimálisabbak. Ott 
döntöttem el, hogy melyik színekkel fogok dolgozni, 
viszont az könnyebbség volt, hogy nem kellett alsó 
szemhéjat csinálni, mert itthon azt is gyakoroltam, 
de ezek a nehézségek gondolom más versenyzőnél 
is fennálltak.

A meglévő tapasztalataiddal a hátad mögött 

mit tanácsolnál kezdőkori 

önmagadnak?

Olykor ki kell lépnie az 
embernek a komfort- 
zónájából ahhoz, hogy 
előre tudjon lépni az 
életben. Szívom ma-
gamba az új dolgokat, 
mint a szivacs és nyitott 
vagyok mindenre, ami 
szép és természetes. Na-
gyon féltem ettől a váltástól, 

„Nyitott 
vagyok 

mindenre, ami szép 

és természetes...”

Wirth
Inez

hisz új munkahelyen kezdtem 1 éve, friss sminkteto-
váló bizonyítvánnyal, tele félelemmel és kétséggel, 
de nagyon nem bántam meg, mert imádom a mun-
kámat és örülök, hogy ezt a döntést hoztam!
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sikersztori

vetően lehetőség nyílt az ismerkedésre, egy finom 
kávé, frissítők és sütemény elfogyasztására. Pontban 
tíz órakor Patkós Alexandra köszöntője következett, 
majd a nap folyamán 3 élő modelles bemutatón pre-
zentálták az ajaksatír, a szemhéj és a szálazott sze-
möldök készítését az Alexandra Academy oktatói. 
A munkákat kivetítőn is lehetett nézni, a remek fel-
bontásnak köszönhetően éles és világos ké-
pet kaphattak a kolléganők arról az ala-
pos, precíz és művészi kivitelezésről, 
amely az Alexandra sminktetováló 
stílust fémjelzi. Csodálatos volt 
látni, ahogyan a szemünk láttára 
ismerkedtek meg a szakemberek 
az Alexandra sminktetováló gé-
pekkel, élvezve az általuk nyújtott 
kényelmet, és könnyű munkát.

Az Alexandra gépek tervezésé-
nél döntő szempont volt, hogy a 
legújabb sminktetováló trendek 
elkészítésére is alkalmasak legyenek.  
A Crystal és Exclusive sminktetováló gé-
pekkel a sminktetoválások művészi szintje is 

elkészíthető, legyen szó ultravékony szálakból álló 
szemöldökről vagy több színű satírozott felületekről. 
Lényegesen kisebb fájdalommal elkészíthető velük 
például egy ajaksatír is, hiszen extra finom tűmozgá-
súak és kíméletesek a bőrhöz, ezért a száj és szemhéj 
tetoválás folyamata is sokkal kellemesebb érzés.  

„Crystal 
és Exclusive 

sminktetováló 
gépekkel a 

sminktetoválások 
művészi szintje is 

elkészíthető”

A sminktetovált terület duzzanata láthatóan kisebb, 
ezért a tetoválás utáni megjelenés előnyösebb.  
A bőr gyorsabban gyógyul, az eredmény határozottan 
szebb!

Külön élmény volt látni, ahogyan a lányok az 
Alexandra pigmentekkel is örök barátságot kötöt-

tek. A mi színeinket az élet, a természet és 
a tapasztalat ihlette, de a tudomány hív-

ta életre, mégis valamennyi smink-
tetováló festéknek megvan a maga 

története, átitatva a szakma iránt 
érzett, bennünk munkáló örök 
szenvedéllyel.

Természetesen nem csak a szel-
lemnek, de a léleknek, és a testnek 
is nyújtottunk táplálékot, ízletes 

büféebéden többek között kavi-
árt, kagylót, lazacot szolgáltunk fel, 

desszertnek pedig mini gyümölcsvá-
logatással kedveskedtünk a hölgyeknek. 

Egy ünnepség nem elég ünnepélyes torta 
és pezsgő nélkül. Természetesen nálunk is megvolt 

mindkettő, hogy aztán teli hassal, de még nagyobb 
tudásszomjjal és a viszontlátás biztos tudatával en-
gedjük el kedves vendégeinket. 

„négyszeres 
volt a túljelent-

kezés erre a 
programunkra”




























