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Walka o kuszące spojrzenie

Mówi się, że oczy są zwierciadłem 
duszy, a kuszące spojrzenie może 
rozkochać każdego w zaledwie kilka 
chwil. My, kobiety, doskonale zda-
jemy sobie z tego sprawę. Dlatego 
tusz do rzęs i kredka do brwi są na-
szymi must-have. Możemy obyć się 
bez szminki, palety cieni i bronzera, 
ale nie zrezygnujemy z delikatnego 
podkreślenia naszych oczu. Magne-
tyzujące spojrzenie to przecież na-
sza tajna broń!

Po wielu latach pracy z kobietami 
wiem też, że zadbane i odpowied-

nio wystylizowane brwi mogą zdzia-
łać cuda i diametralnie wpłynąć na 
to, jak jesteśmy postrzegane. To one 
pomagają kształtować rysy twarzy, 
kadrują i podkreślają oczy. To dzięki 
nim możemy lepiej wyrażać własne 
emocje, uczucia, a nawet podkreślić 
naszą niepowtarzalną osobowość.

Oprawa oczu diametralnie wpływa 
na nasz wygląd. Małe zmiany, wpro-
wadzone w przemyślany sposób, 
mogą wydobyć z nas to, co najlepsze, 
nadać wyrazistości i intensywności 
spojrzeniu, sprawić, że będziemy 
wyglądać naturalnie i promiennie. 
Przede wszystkim zwrócimy uwagę

Po zabiegu

Przed zabiegiem
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na oko i odciągniemy uwagę od in-
nych niedoskonałości, (które prze-
cież każda z nas u siebie dostrzega!).

Z drugiej strony wystarczy, że brew 
jest za mocno lub za mało wyregulo-
wana, wystarczy, że dorysujemy so-
bie kilka włosków w nieodpowied-
nim miejscu i nagle wyglądamy na 
smutne, zmęczone, albo stale zdzi-
wione.

Niestety makijaż oka nie jest ła-
twym zadaniem. Nie znam dziew-
czyny, której zawsze udałoby się 
wystylizować obie brwi w taki sam 
sposób, albo namalować dwie iden-
tyczne kreski na powiece. Pewnie 
teraz przypominasz sobie godziny 
spędzone przed lustrem i powie-
ki czerwone od ciągłego zmywania 
nadmiaru tuszu. Też to znam! I tu-
taj odkryję przed Tobą małą tajem-
nicę: o zachowanie symetrii trzeba 
dbać w szczególny sposób. Nikt nie 

ma idealnie symetrycznej twarzy, 
jednak im bliżej nam do niej, tym 
atrakcyjniejsze jesteśmy dla innych. 
Tak po prostu działa ludzki umysł.

Doskonale wiesz ile pewności siebie 
może dodać Ci czerwona szminka, 
pięknie pomalowane oczy, ideal-
nie wykonturowana twarz i kolejne 
komplementy, jak pięknie dzisiaj 
wyglądasz. Nie musisz zerkać co 
chwilę w lustro, żeby czuć energię, 
którą czerpiesz ze świadomości, że 
po prostu świetnie wyglądasz.

Ciągłe dylematy
Jak idealnie wystylizować swoje 
brwi? Wyrwać jeszcze jedną linię 
włosów, czy zostawić? Gdzie powin-
ny zaczynać się moje brwi? Pomalo-
wałam je za mocno i wyglądam jak 
czarownica, czy dzisiaj zbyt delikat-
nie i jestem ‘niewyraźna’?

Kwestia brwi to niekończące się dy-
lematy!

Pewnie wiele razy tuż po namalo-
waniu jednej ładnej brwi pojawiał 
się problem: jak powtórzyć to z dru-
giej strony? Nie byłoby to łatwe 
nawet dla mnie, dlatego że nasza 
ręka nie odtworzy tego samego ru-
chu po drugiej stronie. Lekkie om-
sknięcie, albo drżenie dłoni i na-
sze brwi stają się niesymetryczne. 
A tego bardzo nie chcemy!

Przykładowy zły makijaż brwi
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Niektóre z nas po setkach prób nabierają wprawy, wypracowują sobie pe-
wien kształt, inne godzą się z tym, że codziennie rano muszą poświęcić 
czas na ten rytuał. Ale w dzisiejszym świecie, w którym codziennie rano 
gdzieś biegniemy, robimy kariery, jesteśmy matkami, gospodyniami, nie 
chcemy tracić nawet 15 minut naszego cennego czasu. 

Nieudane eksperymenty…
A co zrobić jeśli brakuje nam naturalnych włosów, żeby nadać brwiom 
odpowiedni kształt i objętość? Co jeśli nie wiesz, jak zrobić makijaż oka 
tak, żeby dodawał ci uroku, a nie go gasił? Internet przychodzi z pomocą! 
Setki poradników na Youtube i wskazówki na forach dla kobiet z pewno-
ścią pozwolą odpowiedzieć na nurtujące pytania. Pamiętajmy jednak, że 
to może doprowadzić do wielu nieudanych eksperymentów, które mogą 
negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek…

Niektóre z nas po prostu nie lubią robić makijażu. Te 10 minut codziennie 
rano spędzone na walce o równe brwi to najgorszy moment dnia. Wtedy 
zawsze możesz skorzystać z usług pobliskiego salonu piękności. Pamiętaj 
jednak, by dobrze sprawdzić opinie jego klientek, poproś o zdjęcia przy-
kładowych prac, bo to może być początek Twojego koszmaru. Szczególną 
uwagę zwróć na czystość i higienę pracy, aby wizyta nie skończyła się po-
bytem w szpitalu.

Przykładowy zły makijaż brwi 
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Codzienność pełna wyzwań
Nowoczesna kobieta żyje aktywnie, chce czerpać z życia jak najwięcej, ale 
pragnie również wyglądać zniewalająco w każdym momencie. Do tego 
codzienne obowiązki i wyzwania. Co się stanie z Twoimi brwiami, kiedy 
wpadniesz w wir zadań, albo oddasz się chwili relaksu? Siłownia, basen, 
bieganie za dziećmi w domu, upał, 8 godzin w biurze, dzień na plaży i ką-
piel w morzu. Czy Twoja kredka na pewno da radę?

Niespełnione oczekiwania
W każdej sekundzie życia makijaż powinien podkreślać Twoje naturalne 
piękno i dotrzymywać Ci kroku. Nie może zmazać się w połowie dnia, albo 
nieoczekiwanie spłynąć po Twojej twarzy. 

Nigdy jednak nie wiesz co przyniesie dzień. Spadł deszcz i nagle kred-
ka jest na Twoich policzkach, zamiast na brwiach. Szybka zmiana  
planów  - jednak do domu wrócisz kilka godzin później, ale makijażu już 
nie ma, zniknął w tajemniczych okolicznościach między lunchem, a kolej-
nym spotkaniem, więc na wieczornym wyjściu z przyjaciółmi wyglądasz, 
jak cień samej siebie. Na nic zdał się półgodzinny make-up rano. 

Wiem, jak to jest. To zmora każdej z nas! 

Przykładowy zły makijaż brwi 
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Henna

Henna to jedna z najstarszych me-
tod podkreślenia brwi. Możesz ją 
zrobić sama w domowym zaciszu, 
albo u kosmetyczki za kilkanaście 
złotych. Na skórze utrzymuje się 
4-6 dni, trochę dłużej na włosach. 
Aby jednak brwi wyglądały cały czas 
dobrze, powinno się wykonywać ją 
raz w tygodniu. Ma to swoje wady 
i zalety. Jeśli popełnisz błąd w czasie 
farbowania i efekt nie będzie zado-
walający, po tygodniu nie będzie po 
tym śladu. Z drugiej strony zabieg 
musisz wykonywać regularnie, więc 
nadal zabiera to sporo czasu.

Henna nie rozwiąże wszystkich pro-
blemów. Pod włoskami wygląda do-
brze, sprawia wrażenie wypełnio-
nych, gęstych brwi, natomiast na 
samej skórze, gdzie są ubytki, nie 
prezentuje się najlepiej. Dlatego za 
pomocą tej metody nie zmienisz 
kształtu swoich brwi, możesz jedy-
nie podkreślić ich kolor. 

Należy pamiętać o tym, że henna 
wysusza włosy, może doprowadzić 
do ich uszkodzenia, a nawet nad-
miernego wypadania, szczególnie 
niekorzystnie działa na włosy wyso-
koporowate, dlatego nie jest to roz-
wiązanie dla każdej dziewczyny.

Jak temu zaradzić?
Obecnie na rynku usług kosmetycznych jest wiele sposobów na trwały 
makijaż brwi. Można o nie zadbać na kilka sposobów. Możesz je codzien-
nie malować, zdecydować się na tradycyjną hennę, nowocześniejszy za-
bieg stylizacji brwi ‘perfect brows’ lub makijaż permanentny. 

Które z tych rozwiązań będzie najlepsze dla Ciebie?
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Wypełnianie maszynowe

Wypełnianie maszynowe to jedna z form makijażu permanentnego. 
Dzięki niej możemy uzyskać efekt pomalowanych cieniem brwi, tzw. „om-
bre”. Jednak dla wielu osób efekt ten nie ma nic wspólnego z naturalno-
ścią. Jest za mocny na co dzień, często nieestetyczny, a pozbycie się go 
kosztowne i niemożliwe w 100%. Dużo oczywiście zależy od kwalifikacji 
i umiejętności osoby, która go wykonuje. Z mojego doświadczenia, spe-
cjalistów w tej dziedzinie jest niezwykle mało, a osób, które oferują tą 
usługę wiele. 

W moim salonie wiele klientek laserowo rozjaśnia i usuwa brwi wykonane 
tą metodą, chcąc zamienić je na delikatniejszą i bardziej naturalną wersję. 
Niestety w wielu przypadkach są to tatuaże, których nie da się usunąć 
do tego stopnia, by zamienić je na subtelne brwi. Więc nawet jeśli jesteś 
zwolenniczką mocniejszego makijażu, to zastanów się dobrze, zanim się 
zdecydujesz.

Mocny, wieczorowy makijaż nie jest najlepszym rozwiązaniem na co dzień
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Microblading, czyli makijaż permanentny metodą piórkową

Microblading to najnowocześniejszy, najbardziej precyzyjny i gwarantu-
jący naturalny efekt, makijaż permanentny brwi. Polega na dorysowaniu 
włosków na skórze, dzięki wprowadzeniu za pomocą ostrza pigmentu do 
warstwy kolczystej naskórka, (czyli jednej z płytszych warstw skóry, która 
ulega stopniowemu złuszczeniu). Dzięki temu uzyskujemy efekt zagęszczo-
nych, zdrowych i naturalnych brwi, który utrzyma się nawet do dwóch lat.

Microblading jest metodą popularną od wielu lat, wywodzi się z Japonii, 
jednak została odkryta praktycznie na nowo za sprawą ulepszonych pig-
mentów, które zagwarantowały skuteczność i trwałość zabiegu. Pigmen-
ty do zwykłego makijażu permanentnego nie spełniały swojej funkcji ze 
względu na niedoskonały skład i rzadszą konsystencję.

Zabieg ten jest idealny dla kobiet, którym zależy na poprawieniu kształ-
tu swoich brwi, nadaniu im odpowiedniej formy, uzupełnieniu ubytków, 
a priorytetem jest subtelny i naturalny wygląd.

Mocny, wieczorowy makijaż nie jest najlepszym rozwiązaniem na co dzień

Po zabiegu

Przed zabiegiem
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Microblading pozwala również ukryć mankamenty urody np. problema-
tyczny kształt oka, asymetrię brwi lub blizny po kolczykach.

Szeroki wybór pigmentów używanych podczas tego zabiegu pozwala na 
dobranie koloru, idealnie dopasowanego do urody, włosów oraz oczeki-
wań klientki.

Microblading jako rozwiązanie problemów
Microblading stał się odpowiedzią na wszystkie problemy, jakich doświad-
czają moje klientki w kwestii stylizacji brwi. Dorysowane włoski wyglądają 
tak naturalnie, że często nie da się stwierdzić, czy dana osoba poddała się 
zabiegowi, czy to natura obdarzyła ją pięknymi, gęstymi brwiami. 

Microblading pozwala moim klientkom cieszyć się piękną oprawą oczu 
przez całą dobę i w każdej sytuacji. Bez obaw o swój makijaż mogą upra-
wiać sport, bawić się z dziećmi, czy relaksować w basenie. Wyglądają per-
fekcyjnie nawet tuż po wstaniu z łóżka. Nie martwią się każdego dnia rano 
o to, czy zdążą zrobić makijaż, albo że w połowie dnia nie będzie już wy-
glądał estetycznie. 

To koniec z niesymetrycznymi brwiami, godzinami frustracji przed lustrem 
i nierozstrzygniętymi dylematami na temat ich poprawnego kształtu. Dzię-
ki zabiegowi oczy zyskają niepowtarzalną oprawę, która idealnie podkreśli 
Twoje naturalne piękno.
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DLA KOGO JEST MICROBLADING?

Microblading to rozwiązanie dla osób, które:

 ⊲ mają jasne, rzadkie brwi, a chciałyby nadać 
im gęstości i wyrazistości,

 ⊲ cenią sobie wygodę, niezawodność, 
nie chcą tracić czasu na zabiegi o  
krótkotrwałym efekcie,

 ⊲ uprawiają sport (siłownia, fitness, 
pływanie, bieganie), które nawet podczas 
treningu chcą dobrze prezentować się 
w makijażu, bez obawy, że mógłby się  
rozmazać,

 ⊲ mają alergię na kosmetyki do makijażu brwi 
(kredkę, cień, składniki henny),

 ⊲ z powodu pogarszającego się wzroku, mają 
problem z wykonaniem makijażu brwi,

 ⊲ są trakcie lub po chemioterapii i chcą  
zrekonstruować brwi (za zgodą lekarza),

 ⊲ cierpią na łysienie plackowate lub całkowite,

 ⊲ tracą brwi na skutek stresu, leczenia lub  
błędów kosmetycznych (zbyt inwazyjnej 
i częstej regulacji pod wpływem mody na 
cienki łuk brwiowy),

 ⊲ wszystkich pań, które chcą aby ich  
spojrzenie wyglądało pięknie przez 24h na 
dobę.
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Przebieg zabiegu
Na początku zabiegu linergistka1 wraz z klientką ustala pożądany kształt 
i kolor brwi. Obie Panie wybierają  odcień pigmentu najbardziej pasujący 
do kolorytu skóry, uwzględniając barwę włosów oraz dotychczasowy ma-
kijaż. 
Dobrze wystylizowane brwi podkreślają urodę, stanowią oprawę oka, na-
dają charakter spojrzeniu. Dlatego bardzo ważny przed wykonaniem ma-
kijażu permanentnego jest rysunek brwi. Dzięki niemu jesteśmy w sta-
nie wykonać równe, symetryczne brwi, skorygować ich formę, szerokość 
i długość, a przede wszystkim indywidualnie dobrać kształt dopasowany 
do rysów twarzy klientki. 

W końcu każda z nas jest inna i to właśnie brwi mogą podkreślić 
wszystkie Twoje atuty!

linergistka1  - to osoba wykwalifikowana i przygotowana do wykonywania 
zabiegów makijażu permanentnego. Kiedy podejmujemy decyzję o zapi-
saniu się na zabieg tego rodzaju, po uprzedniej konsultacji trafiamy wła-
śnie w ręce linergistki
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Po wybraniu koloru oraz rozrysowaniu perfekcyjnego szkicu, linergistka 
delikatnie wprowadza w wierzchnią warstwę skóry barwnik tworząc po 
kolei każdy pojedynczy włosek.

Zabieg wykonywany jest ręcznie za pomocą pióra i mikroostrza, składają-
cego się z wielu ułożonych kolejno 7-9 lub nawet 14 igiełek.

Pierwszy efekt uzyskujemy natychmiast. Od razu po zabiegu wyglądasz 
świetnie i naturalnie. Dosłownie możesz zrobić go w czasie lunchu, a po-
tem wrócić do pracy i nikt nie pozna, że wykonałaś jakiś zabieg. Jedynie 
będą mić wrażenie, że „Jakoś tak ładniej dziś wyglądasz”.

Ostateczny efekt zabiegu uzyskujemy po upływie 2-4 tygodni. Wtedy mo-
żemy wykonać zabieg uzupełniający, tzw. korektę, aby wzmocnić kolor, 
uzupełnić wyłuszczone włoski, skorygować kształt lub dodatkowo zagęścić 
brwi.

Bezpieczeństwo zabiegu
Zabieg odbywa się po znieczuleniu miejscowym specjalną maścią. Środki 
ostrożności dotyczące microbladingu są podobne do tych, jak dla każdej 
innej techniki tatuowania. Narzędzia sięgają jedynie do powierzchniowych 
warstw skóry, co sprawia, że metoda ta nie jest zbyt inwazyjna. 

Wykorzystywane mikroostrza są jednorazowe i sterylnie zapakowane.
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Jak przygotować się do microbladingu?
Na 3 tygodnie przed zabiegiem nie wolno farbować, ani regulować brwi, 
wskazane natomiast jest nawilżenie skóry. W tym celu można użyć kremu 
ochronnego z witaminą A. W dniu zabiegu nie zażywaj leków i substancji 
rozrzedzających krew, takich jak: aspiryna, ibuprofen, benadryl, alkohol, 
kofeina. 

Zabieg poprzedzony jest ankietą, w której należy podać informacje o do-
legliwościach i aktualnie zażywanych lekach.

 ⊲ chęć nadania odpowiedniego 
kształtu i wizualnego zagęszcze-
nia brwi,

 ⊲ asymetria brwi,

 ⊲ blizny w okolicach brwi, np. po 
kolczyku,

 ⊲ naturalna tendencja do schodze-
nia brwi w dół (tzw. sowie brwi),

 ⊲ ubytek mieszków włosowych lub 
ich brak,

 ⊲ gdy cenimy wygodę i zależy nam 
na długotrwałym efekcie, bez ko-
nieczności częstego powtarzania 
zabiegów upiększających,

 ⊲ przebyta chemioterapia,

 ⊲ konieczność rekonstrukcji brwi,

 ⊲ alergia na kosmetyki do makija-
żu.

Wskazania do microbladingu
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 ⊲ ciąża i karmienia piersią,

 ⊲ stan zapalny w okolicy brwi, aktywny trądzik, zmiany skórne, opryszcz-
ka, łuszczyca,

 ⊲ infekcja, gorączka,

 ⊲ chemioterapia i aktywna choroba nowotworowa (wymagana zgoda le-
karza),

 ⊲ nieustabilizowana cukrzyca,

 ⊲ hemofilia,

 ⊲ zaawansowane choroby tarczycy,

 ⊲ padaczka, epilepsja,

 ⊲ uczulenie na lidokainę i epinefrynę,

 ⊲ przyjmowanie leków na rozrzedzenie krwi, sterydów lub niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych,

 ⊲ gdy w ostatnim czasie wykonywany był zabieg silnie złuszczający,  jak 
peeling chemiczny, kwasy czy mikrodermabrazja.

Przeciwwskazania do microbladingu
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Nie jesteś pewna, czy zadowoli Cię efekt?
Konsultacje przed zabiegiem, wspólny dobór koloru i kształtu brwi, oraz 
moje bogate doświadczenie sprawiają, że efekt po zabiegu znakomicie 
odzwierciedla oczekiwania moich klientek.  

Po zabiegu

Przed zabiegiem

Po zabiegu

Przed zabiegiem

Jeśli jednak masz jakieś obawy, zapraszam na próbny zabieg rekonstrukcji 
i zagęszczania brwi 3D, dzięki któremu będziesz mogła przetestować po-
żądany kształt, kolor i gęstość brwi.
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 ⊲ naturalność,

 ⊲ subtelny ładny kształt,

 ⊲ redukcja asymetrii,

 ⊲ zagęszczenie brwi,

 ⊲ trwałość zabiegu (efekt utrzymuje się nawet do 2 lat), idealnie spraw-
dza się, jeśli chcesz dobrze wyglądać podczas uprawiania sportów,

 ⊲ wypełnienie ubytków w brwiach,

 ⊲ korekta i poprawa kształtu brwi, 

 ⊲ podkreślenie koloru brwi, 

 ⊲ oszczędza czas przy wykonywaniu makijażu,

 ⊲ nie spływa, nie ściera się, jest z Tobą przez całą dobę,

 ⊲ brak konieczności odświeżania makijażu w ciągu dnia,

 ⊲ twoja uroda jest podkreślona w każdym momencie, nawet tuż po prze-
budzeniu,

 ⊲ piękne brwi dodają pewności siebie,

Wady microbladingu
Niestety, efekt microbladingu nie jest wieczny (mimo, że bardzo byśmy 
tego chciały!). Pigment pracuje w skórze, która jest żywą tkanką i dlatego 
makijaż należy odświeżać co rok lub dwa lata. 

ZALETY MICROBLADINGU



Strona 17

Cena zabiegu
Koszt profesjonalnego microbladingu to 1100 zł. 

Z czego wynika cena zabiegu? Microblading to obecnie najnowocześniej-
sza i najbardziej precyzyjna metoda stylizacji brwi. Uzyskane efekty utrzy-
mują się nawet do dwóch lat i są niezwykle naturalne.

Aby dobrze i bezpiecznie wykonywać zabieg tą metodą wymagane są spe-
cjalne umiejętności, wiedza w zakresie kosmetologii, doświadczenie i pro-
fesjonalizm. Na cenę składają się także: koszt materiałów, pigmentów, 
ostrzy oraz przystosowania gabinetu. 

Na rynku można znaleźć wiele ofert w niskich cenach, jednak przekłada 
się to bezpośrednie na doświadczenie i umiejętności osoby wykonującej 
zabieg, oraz jakość materiałów i sposób wykonania zabiegu. 

Pamiętajmy, że zabieg wykonywany w nieodpowiednich warunkach, przez 
niedoświadczoną osobę, może wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku.
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Tajemnica gwiazd
Patrząc na długą listę zalet microbladingu, nic dziwnego, że jest ukocha-
nym zabiegiem gwiazd. Klientkami mojego salonu są między innymi Mo-
nika Mrozowska, Natalia Klimas, Joanna Klimas, Paulina Biernat, Daria Ła-
docha, Wiola Kołakowska, Joanna Kołaczkowska.
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Dlaczego możesz mi zaufać?
Jestem linergistką z wieloletnim doświadczeniem oraz międzynarodowym 
szkoleniowcem. Każdego roku przygotowuję do zawodu kilkadziesiąt no-
wych linergistek.

Stylizacja brwi jest moją pasją. Wierzę, że każda z nas jest piękna i pełna 
uroku. Czasami trzeba to jedynie podkreślić, na przykład makijażem oka.

Jeśli chcesz spełnić swoje marzenie o naturalnych, pełnych brwiach, dzię-
ki którym uwydatnisz swoją urodę, a jednocześnie zapomnisz o zmartwie-
niach związanych z codziennym makijażem, zapraszam Cię do mojej kliniki 
na zabieg microbladingu.

Joanna Fiodorow

Malwina Kopron
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, umówić się na
konsultacje lub zabieg, kliknij przycisk poniżej

BRWIwarszawa

https://katarzynavonengel.pl/microblading/ 

katarzynavonengel_pl

katarzynavonengel.pl

https://katarzynavonengel.pl/microblading/
https://www.facebook.com/BRWIwarszawa/
https://katarzynavonengel.pl/microblading/
https://www.instagram.com/katarzynavonengel_pl/
https://www.katarzynavonengel.pl

