
JAK STARZEJE SIĘ TWARZ?
Pierwsze drobne zmarszczki poja-

wiają się na czole, pomiędzy brwia-

mi i wokół oczu już po 30. roku życia. 

Między 35. a  45. urodzinami górne 

powieki i  łuki brwiowe zaczynają 

opadać, a skóra traci napięcie – za-

czyna wiotczeć w  obszarze skroni, 

wzdłuż policzków i w okolicy doliny 

łez. Skóra na policzkach staje się luź-

na, a owal twarzy nie jest już tak sil-

nie zaznaczony. Bruzdy nosowo-war-

gowe stają się wyraźniejsze, a wokół 

górnej wargi pojawiają się drobne 

zmarszczki. Do pięćdziesiątki ilość 

tkanki tłuszczowej ulega zmniej-

szeniu, na skutek czego rysy twa-

rzy stają się ostrzejsze. Dotyczy to 

w szczególności doliny łez – obsza-

ru od zapadnięcia skóry pod oczo-

dołem aż do policzka. Dodatkowo 

zanik tkanki tłuszczowej pogłębia 

efekt zapadniętych oczu i uwydatnia 

cienie i zasinienia tej okolicy. Utrata 

anti-aging

Dzięki umiejętnie wykona-

nemu makijażowi perma-

nentnemu możemy wi-

zualnie odmłodzić twarz. 

Poznajcie triki profesjona-

listów, które dodają urody 

i odejmują lat!
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tkanki tłuszczowej następuje również 

na policzkach i w dolnej części twarzy.

ODMŁADZAJĄCY MAKIJAŻ 
PERMANENTNY BRWI
Kobiety nie przywiązują należytej 

wagi do kształtu i koloru łuków brwio-

wych, a to właśnie korekcja tego de-

talu może radykalnie zmienić wygląd 

twarzy. Gęste, ciemne brwi sprawia-

ją, że wyglądamy poważniej i starzej. 

Z  kolei wyskubane, cienkie brwi po-

zbawiają kobietę atutu, który dosko-

nale przyciąga uwagę. Przy korekcji 

kształtu brwi najlepiej jest zachować 

złoty środek: po prostu usuwamy 

nadmiar włosków i nadajemy brwiom 

ładny, naturalny wygląd. Łuk brwio-

wy powinien się zwężać ku końcowi, 

a sama końcówka brwi nie może koń-

czyć się zbyt nisko, bo wtedy opada-

jące powieki stają się o wiele bardziej 

widoczne.

Podstawowe zasady wykonywania 

odmładzającego makijażu perma-

nentnego brwi są proste: 

 › wszystkie linie muszą być skierowa-

ne w górę – to podstawowa zasada 

makijażu odmładzającego;  

 › wewnętrzna środkowa krawędź 

brwi powinna znajdować się poni-

żej zewnętrznej krawędzi bocznej;

 › bardzo długie, ciemne brwi spra-

wiają, że twarz wygląda starzej i ma 

surowszy wyraz, z  kolei delikatnie 

krótsze brwi odmładzają twarz 

i sprawiają, że oczy wydają się więk-

sze, a powieki podniesione; 

 › kolor makijażu permanentnego 

musi być zgodny z kolorytem skóry 

danej osoby i  pasować do koloru 

włosów.

EFEKT MAXIMUM 
Toksyna botulinowa wstrzyknięta 

w  górną część twarzy w  połączeniu 

z  makijażem permanentnym brwi 

wykonanym na mokro stanowi sku-

teczną alternatywę dla metod od-

mładzania wymagających interwen-

cji chirurgicznej. Unieruchamiając 

mięsień marszczący brwi i  mięsień 

podłużny nosa, uruchamiamy ich 

antagonistę – mięsień czołowy, któ-

ry zaczyna aktywnie podciągać brwi 

w górę, tym samym zapewniając ich 

maksymalne uniesienie. Ponadto 

wyłączając lub rozluźniając mięsień 

okrężny oka, umożliwiamy uniesienie 

się końcówek brwi – oczy są podkre-

ślone, a  górne powieki uniesione. 

Zabiegi te można wykonać podczas 

jednej wizyty w  specjalistycznym 

gabinecie – najpierw makijaż perma-

nentny, a następnie podanie toksyny.

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
POWIEK GÓRNYCH
Wykonując odmładzający makijaż 

permanentny, nie należy odsuwać 

końcówki linii brwi zbyt daleko od 

linii rzęs. Trzeba upewnić się, że nie 

uzyskujemy wrażenia opadających 

oczu, przeciwnie – po zabiegu twarz 

powinna wyglądać jak po lekkim li-

ftingu.

Jeżeli chodzi o  cienie, efekt odmło-

dzenia można uzyskać dzięki świa-

tłu. Należy wybierać odpowiednie 

odcienie, które nadadzą oku świeży 

i  rozświetlony wygląd. Z grafi cznego 

punktu widzenia ważne jest, aby sko-

rygować kierunek linii przy nakładaniu 

cienia. Dzięki temu uzyskamy efekt 

podniesienia naturalnej linii powiek.

Ostateczny zabieg odświeżający oczy 

to nałożenie rozświetlającego cienia 

pod łukiem brwiowym i w wewnętrz-

nych kącikach oczu. Dzięki tej tech-

nice twarz staje się wyraźnie świeższa 

i  rozjaśniona, oczy są optycznie po-

większone i wyglądają młodziej.

ODMŁADZANIE ŚRODKOWEJ 
CZĘŚCI TWARZY
Odpowiednio dobrany i dobrze nało-

żony róż permanentny pomoże odpo-

wiednio wymodelować rysy twarzy. 

Wybierając kolor pigmentu, należy 

pamiętać, że powinien on nadać 

klientce młody wygląd, więc najlepiej 

sięgać po odcienie pastelowej brzo-

skwini i  bladego różu. W  przypadku 

popękanych naczynek trzeba wybrać 

odcień brzoskwiniowy, a  jeżeli skó-

ra jest blada, najlepiej sprawdzą się 

odcienie różu. Unikajmy pigmentów 

brązowych i pomarańczowych, które 

wyraźnie postarzają twarz. Przy uwy-

datnianiu kości policzkowych ważne 

Właścicielka Broadway Be-
auty International Group, 
trenerka microbladingu, 
makijażu permanentnego 
i  mikropigmentacji me-
dycznej, wykładowczyni 
akademicka, założyciel-
ka rocznej Szkoły MP 
Broadway Beauty College. 
Redaktor naczelna i  twór-
ca magazynu o  makijażu 
permanentnym i  mikro-
pigmentacji medycznej 
Forever.

Żaneta Stanisławska   

KOBIETY 

NIE PRZYWIĄZUJĄ 

NALEŻYTEJ WAGI 

DO KSZTAŁTU 

I KOLORU ŁUKÓW 

BRWIOWYCH, A TO 

WŁAŚNIE KOREKCJA 

TEGO DETALU MOŻE 

RADYKALNIE ZMIENIĆ 

WYGLĄD TWARZY.
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jest, aby dobrze wybrać miejsce na-

łożenia makijażu permanentnego, 

tzn. pigment należy nakładać tylko na 

górną część kości policzkowych, omi-

jając bruzdy nosowo-wargowe.

PROBLEMY ESTETYCZNE 
W DOLNEJ CZĘŚCI TWARZY
Dolna trzecia część twarzy i  jej es-

tetyczna dominanta – usta – bardzo 

intensywnie przechodzą zmiany zwią-

zane z  wiekiem. Na obrzeżach warg 

nie ma gruczołów łojowych, więc usta 

szybciej niż inne części twarzy zaczy-

nają tracić wilgotność. Ponadto na-

stępstwem menopauzy jest znaczny 

spadek poziomu estrogenów i  pro-

gesteronu, wskutek czego następuje 

degradacja struktur odpowiedzial-

nych za sprężystość skóry – kolage-

nu i  elastyny. Owal twarzy staje się 

mniej wyraźny, policzki ulegają sile 

grawitacji, tworzy się drugi podbró-

dek, a  w  kącikach ust pojawiają się 

zmarszczki. Czerwień wargowa na 

obrzeżach staje się cieńsza i  jaśniej-

sza, usta wydają się mniej „mięsiste”, 

a na górnej i czasami również na dol-

nej wardze pojawiają się zmarszczki. 

Z czasem usta i obszar wokół nich za-

czynają wiotczeć i opadać.

Do czynników zewnętrznych wpływa-

jących na starzenie się ust i skóry wo-

kół nich należą nadmierna ekspozycja 

na działanie promieni słonecznych, 

palenie papierosów, zaburzenia od-

żywiania, stres, bezsenność i  nieko-

rzystne warunki atmosferyczne: wiatr, 

mróz, skoki temperatury. Nieodpo-

wiedni dobór i zastosowanie kosme-

tyków również nie jest tu bez zna-

czenia. Można powiedzieć, że usta 

i obszar wokół nich są odzwierciedle-

niem stanu zdrowia człowieka. Kolor 

i napięcie skóry, pigment, liczba i głę-

bokość linii i  zmarszczek wokół ust, 

kolor i stan czerwieni wargowej mogą 

sugerować istnienie pewnych chorób 

organów i układów wewnętrznych.

ROZWIĄZANIA 
ZINTEGROWANE
Makijaż permanentny wygląda o wie-

le bardziej atrakcyjnie i  spektakular-

nie na zadbanej twarzy, niezależnie 

od miejsca, w jakim go nałożymy. Dla-

tego skuteczne odmłodzenie dolnej 

trzeciej części twarzy powinno mieć 

charakter kompleksowy i obejmować 

serię zabiegów złuszczających w oko-

licy ust (dermabrazja lub fototerapia) 

oraz wygładzanie laserem, którego 

celem jest wzmocnienie i zagęszcze-

nie skóry w tym obszarze. Sam maki-

jaż permanentny powinien być w od-

cieniach odpowiednio dobranych do 

kolorytu skóry klientki.

Jeżeli kobieta chce mieć pełniejsze 

usta, wystarczy podkreślić górną war-

gę jaśniejszym kolorem lub zastoso-

wać bardziej transparentny pigment. 

Najlepszym wyborem dla dojrzałej 

kobiety byłby kolor o  kilka odcieni 

ciemniejszy niż jej naturalny kolor ust, 

ponieważ ciemne odcienie sprawiają, 

że wyglądamy „wyraźniej”, natomiast 

blade pozbawiają dojrzałą twarz wy-

razu (naturalny pigment ust z czasem 

blaknie). Kolejna doskonała technika 

odmładzania optycznego to rozja-

śnienie obszaru nad konturem górnej 

wargi, co podkreśla usta i nadaje za-

równo połysk, jak i objętość.

Zrozumienie fi zjologii starzenia się 

i  technik korekcji oraz zintegrowane 

podejście łączące umiejętności leka-

rza i  linergisty odgrywają ważną rolę 

w  kompleksowym upiększaniu twa-

rzy. Makijaż permanentny, wykony-

wany razem z zabiegami terapeutycz-

nymi i  profi laktycznymi z  dziedziny 

medycyny estetycznej, daje bardziej 

wyrazisty i trwały rezultat w komplek-

sowym upiększaniu twarzy.

ODPOWIEDNIO 

DOBRANY I DOBRZE 

NAŁOŻONY RÓŻ 

PERMANENTNY 

POMOŻE 

ODPOWIEDNIO 

WYMODELOWAĆ 

RYSY TWARZY.

USTA doskonałe 

Dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie substancji na 
bazie kwasu hialuronowego, 
które wypełniają usta, przywra-
cają nawilżenie i sprężystość 
skóry, spłycają zmarszczki oraz 
poprawiają kolor czerwieni 
wargowej. Klientki twierdzą, 
że ich usta nie tylko wyglądają 
lepiej, ale również są pełniejsze 
i nawilżone.
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