


Alig van szemöldököm, mintha nem is lenne, természeteset szeretnék.

Vendégem magának rajzolta a szemöldökét évek óta es nem vette észre, hogy azzal a formával amit magá-

nak készített, aggódó arckifejezése lett. Átpozícionáltam a szemöldökét, vastagítottam rajta, elöl szálakból 

áll, hátul satírozással dúsítottam és az arca hangulata teljesen megváltozott.

1.

Sminkelt hatású szemöldököt szeretnék, ami látszik is és nem kell minden nap felrajzolnom 
magamnak.

Eudoxia modellként dolgozik, így neki különösen fontos a megjelenése, régóta okozott neki minden napos 

bosszúságot a kissé halvány és hiányos szemöldöke, de pont a foglalkozása miatt nem merte bevállalni 

a sminktetoválással járó kockázatot. Mivel máshoz nem is mert elmenni, hónapokig várt az alkalomra 

hogy eljöhessen hozzám. Alapos igényfelmérés és konzultáció után a Soft Powder technikát választottuk 

ki közösen, így karakteresebb, sminkelt hatású szemöldököt kapott, megkímélve őt a mindennapi szemöl-

dökrajzolástól. A színválasztásban pedig maximálisan igazodtunk a hajszínéhez, a bőre adottságaihoz, a 

sminkelési szokásaihoz.

2.



Aszimmetrikus a szemöldököm, egyformát szeretnék.

Dominika aszimmetrikus szemöldökkel érkezett és a bal szemöldöke még a mimika hatására is magasabbra 

ugrik. Ez a 2 oldali eltérés nagyon látványos volt, a szemhéján is látszik, hogy az egyik nyitottabb, a másik 

zártabb. Az új formát úgy terveztem meg, hogy a 2 szemöldök egy szintbe kerüljön és ne lehessen észre-

venni, hogy az egyik oldalon látványosan fentebb helyezkedik el a szőr.

3.

Van egy ódivatú szemöldöktetoválásom, amit nem szeretek.

Vendégeink 30%-a visel már valamilyen régebben készült szemöldök tetoválást. Sokan úgy jönnek, hogy rá-

csodálkoznak mennyire szép, természetes hatást lehet elérni az új sminktetováló technikákkal és változtatni 

szeretnének a régi stílusú szemöldökükön. Ebben az esetben az új formában elrejtjük a régit, a szemöldök 

arányait átpozicionáljuk és a régi klasszikus, satíros stílust lágysatírozássá alakítjuk, hogy az új szemöldök 

púderes jelleget kapjon gyógyult állapotában. Ezzel a módszerrel a szemöldök jobban harmonizál az 

archoz, fiatalabb és természetesebb hatást biztosít.

4.



Fakó a szájszínem, élénkebbet szeretnék.

Az idő múlásával nemcsak a száj volumene változik, de a formája, pereme és színe is. Ekkor azt érzik a 

nők, hogy fakó a szájuk és nincs meg a régi forma. Egy jó színválasztással és formai tervezéssel vissza 

lehet kapni a természetes ajakszínt vagy az adott életkorhoz illő ideális árnyalatot, arról nem is beszélve, 

hogy a száj volumene is sokkal teltebb lesz.

6.

Nincs kontúrvonala a számnak, szép kontúros szájat szeretnék.

Sok vendég, ezért dönt az ajaksatírozás mellett. Ha a természetes szájszín fakó és nincs határozott pereme 

a szájnak, akkor úgy tűnhet, hogy az ajak vékony és jelentéktelen a formája. Vendégeink szinte minden 

esetben rácsodálkoznak, hogy pusztán azzal, hogy előrajzoljuk a szájukat, már mennyivel teltebbnek, 

szabályosabbnak és ívesebbnek néz ki. Rengeteg nőnek van szép szájformája, de ha nincs elég határo-

zott természetes pereme, akkor a forma sem olyan látványos. Egy jó formatervezéssel és szájsatírozással 

nagyon szépen növelhető és hangsúlyozható az ajak.

5.



Nem tudok normális tusvonalat rajzolni, jó lenne reggel úgy ébredni, hogy már fel van 
rajzolva.

Hidd el, ez minden nőnek egy macera! Ha a tusvonal mellett döntesz akkor annak bizony szép szimmetri-

kusnak kell lennie, tehát minden egyes reggel rá kell szánni az időt. Ha satíros vonalat készítünk reggelente 

akkor pedig estére már maszatos lehet az összhatás. Vendégemnek egy olyan változatot készítettünk, hogy 

az alsó ív tushatású és határozott, ez nyitja a szemét, felül pedig elsatíroztuk a vonalat, hogy egy finoman 

sminkelt jelleget adjon. Ez a szemhéjsatírozás hatalmas változást hoz a reggeli készülődésben és a nap 

minden órájában érintetlen marad.

7.

Szeretnék fiatalabbnak ható arcot, plasztikai sebészeti beavatkozás nélkül.

Ritának mindhárom terület sminktetoválást elkészítettük az anti-aging szempontok figyelembevéletével, így 

akár 8 évet is letagadhat a korából.

8.



Nincs időm a reggeli rohanásban magamra, minden nap kisminkelve szeretnék ébredni. 

Sok olyan nő van, akinek hihetetlen szép vonásai vannak és egy kis sminkkel valósággal életre kel az arca. 

Aki ilyen típus az azt érzi, ha nincs smink az arcán, hogy fakó, sápadt és hangsúlytalan a szemöldök, szem 

és száj vonala. Vendégemnek mindhárom területet elkészítettük és a változás látványos és hatalmas.

Ha ezen esetek kapcsán magadra ismertél és kíváncsi vagy rá, hogy egy sminktetoválással hogyan tudjuk 

kihangsúlyozni, tökéletesíteni az arcod előnyös vonásait, ne habozz felvenni velünk a kapcsolatot!

           paktosalexandra.hu/kapcsolat                    +36 70 532 3013

Patkós Alexandra
Arcművész sminktetováló

9.


