
PERMANENT MAKE. UP
neboli TRVALÉ runrÍČnNÍ

svĚrorrý HIT v onxonarIvNÍ
I KoREKTIvNÍ xosuETIcE

Jedná se o mikroimplantaci pigmentu do pokožky
speciálním přístrojem. |e prováděna lehkými hyperan-
tialergickými přírodními barvivy a vzhledem k nim
i technice provedení je trvanlivost 3 až 6 let, dle ýpu
pokožky zákaznice,
Neumíte si představit, jakby právě Vám mohla tato me-
toda pomoci? Zde je několik příkladů...

oBoČÍ
" doplnění vytrhaného a prořídlého
. vykreslení chybějícího
. změna tvaru oblouku
. jeho rozšířeni prodloužení
" zýtaznéní barvy

HoRNÍ A DoLNÍ oČNÍ LINKY
. dekorace
. zýtaznéní i korekce tvaru očí
" navození vzhledu delšícha hustších řas

KONTURA RTU
" zvýraznění rtů
. jejich zvětšení či zmenšení
. korekce nerormostí
. dokreslení chybějícího nebo málo ýtazného tzv.srdíčka
. zabránění rozmazávání rtěnky do kolmých vrásek
kolem úst

A další ýhody?
" Několik let trvalé nalíčení i ve vodě, sauně, při sportu,
při pláči, ve spánku . prostě všude, kde chce být žena
krásná a upravená.
.7wý,taznění předností a korekce nedostatků v obličeji.
. Uspora času i peněz vynaložených na dekorativní kos-
metiku.
. liž žádná denní nervozita a nezměrná pracnost
pto ženy, které nosí býle.

. U starších žen nedochází k rozmazávání líčidel
do vrásek.
" Šetří vaši pokožku, která není přetěžována denním
odličováním.
. Ideální pro ženy, které jsou alergické na klasická líčidla.

ozDoBNÉ onnÁzry NA TĚLo
PERMANENTNÍ I KLAsIcKoU METoDoU

U permanentní metody je výhodou kratší trvanliv-
os| což ocení ti, kteří nechtějí mít vytetovaný obrázek
na dlouhá léta. Výběr motivů z katalagu, podle
přineseného vzoÍLl i z vlastní fantazie - v rozsahu
od pihy ktásy až po větší plošné motivy.

Praxe od roku 1995 v oboru kosmetika, permanentní
make-up,tetováni, porušoviírrí integrity kůže, piercing
a nastřeloviíní náušnic.
Pro stálé klientky systém cenových zvýhodnění.

oRIENTAČNÍ cENÍx
Ceny zúl<roků se řídí jejich núročností

dle rozsahu a zaolené techntky.

obočí čárkované kompletní rekonstrukce 2500 - 4500
obočí zvýraznéní či doplnění
Kontura rtů dle síly

1500 - 3000
1900 - 3000

Rekonstrukce rtů včetně plošného vybarvení 4500 - 6000
(rekonstrukce umožňuje i zaětšení horního nebo dolního rtu)
Linky homí dle rozsahu
Linky dolní dle rozsahu
Linkyhomí a dolrrí
Pihy
obtázky permanentní i klasické

1800 - 2500
1500 - 2000
2700 - 3800
800 - 1500

od 800 dále

Bližší ceny |ze zjistit při podrobné konzultaci,která je
u nás zdarma. V případě obrázků |ze zas|at předlohu
včetrrě velikosti a techniky provedení na email dalliente@
centrum.cz a my vám předběžnou cenu vykalkulujeme.

Ve výše uvedených cenách je zahrnuta jedna bezplatná
korekce v rozsahu původního zákroku.
Informace a obiednávkyz777 292650

Pokud se nedovoláte - pracujeme.
Pošlete prosím sms/ ozvemó 
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