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Na szczęście świadomość w branży makijażu perma-

nentnego wzrasta. Po fali rozwoju portali oferujących 

sprzedaż różnego rodzaju usług w atrakcyjnych cenach, 

klienci uświadomili sobie, że być może warto skorzystać 

z zakupu vouchera do kina czy na fitness, ale zakup ma-

kijażu permanentnego za 100 zł nie jest odpowiednim 

wyborem. Doświadczone linergistki nie mają potrzeby 

wystawiania swoich usług za „pół darmo”, ponieważ nie 

narzekają na brak klientek. Te mniej doświadczone, ku-

szone wizją rozreklamowania salonu, przy tak zaniżonej 

kwocie za zabieg, muszą szukać oszczędności w postaci 

gorszej jakości barwników, czy igieł.

Rozpoczęcie przygody z makijażem permanentnym 

to duża inwestycja w: dobrej jakości sprzęt, barwniki 

i akcesoria, lokal, w którym zapewnimy sterylność 

podczas zabiegu oraz profesjonalne szkolenie, które 

przygotuje do pracy w zawodzie. Do kosztów należy 

też wliczyć czas po szkoleniu, który należy poświęcić 

na praktykę, wykonywanie bezpłatnych zabiegów do 

chwili, gdy dojdziemy do takiej świadomości swojej 

ręki, która pozwoli uczciwie zacząć zarabiać, świadcząc 

usługi na najwyższym poziomie. Makijaż permanentny 

nie należy do tanich zabiegów. Oferta poniżej ogólnie 

przyjętych widełek powinna wzbudzić zastanowienie. 

Cena nie może być jedynym kryterium wyboru linergistki 

oraz miejsca wykonania zabiegu. 

Zawsze pytam klientki, które trafiają z popsuty-

mi makijażami, co skłoniło je do wykonania zabiegu? 

Niejednokrotnie odpowiadają, że założenie, iż ktoś, kto 

podejmuje się tak odpowiedzialnego zadania, musi mieć 

doświadczenie.

Niestety nie zawsze tak się dzieje. Rynek makijażu 

permanentnego jest otwarty dla każdego, kto pragnie 

wykonywać ten zawód. Największą grupę stanowią 

pracujące już kosmetyczki, ale często zdarza się też, że 

na szkolenia zgłaszają się osoby zupełnie niezwiązane 

z branżą. Najważniejszą przesłanką w obu przypadkach 

powinna być pasja, poczucie, że będziemy naprawdę 

dobrzy w tym, co robimy, pokora i odpowiedzialność 

za swoją pracę. Jeśli na pierwszym planie stoją chęć 

zysku i poczucie, promowane często przez firmy, że 

jest to prosty i szybki zabieg, który przy stosunkowo 

niskim nakładzie finansowym zwraca się niemal z dnia 

na dzień, to jest to początek końca kariery w makijażu 

permanentnym i niestety duże prawdopodobieństwo 

skrzywdzenia swoją pracą. Szkolenia dodawane w gra-

tisie do zakupu sprzętu, niskiej jakości nieprecyzyjne 

urządzenia, tanie pigmenty nie stanowią mocnych pod-

walin pod dobrze wykonywane makijaże.

Dlatego tak ważne jest, by klienci skrupulatnie sprawdzali 

miejsca wyboru zabiegu. Szukali opinii wśród znajomych 

czy osób, które korzystały już z usług danego salonu. Warto  

również umówić się na wizytę konsultacyjną, poprosić o wy-

konanie wizualizacji zabiegu, obejrzeć portfolio ze zdjęciami, 

spokojnie porozmawiać, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

To samo dotyczy osób, które chcą rozpocząć pracę 

z makijażem. Wybór firmy szkoleniowej jest niezwy-

kle istotny. Dziś na rynku działa co najmniej 20 szkół, 

kolejne 100 osób prowadzi kursy, na własną rękę prze-

kazując swoją wiedzę. Osobiście polecam, aby przyszłe 

linergistki, podobnie jak klientki, weryfikowały jakość 

prowadzonych szkoleń przed zapisaniem się na dany 

kurs. Niskiej jakości wiedza, zdobyta na szkoleniu z ma-

kijażu permanentnego, stanowi główną przyczynę źle 

wykonanych makijaży.

Klientki uważają, że odpowiedzialność za makijaż per-

manentny bierze ostatnia osoba, która nad nim pracuje. 

Źle wykonany makijaż permanentny, często w posta-

ci tatuażu, będzie „pokutował” przez kolejne lata. Po-

prawki, wykonane podczas korekty, mogą jedynie 

czasowo zamaskować stary makijaż, który w końcu 

M akijaż permanentny stał się 

w ostatnich latach bardzo po-

pularnym zabiegiem. Obecnie ofero-

wany jest w niemal każdym salonie 

kosmetycznym. Niestety zdarza się, że 

widujemy krzywe przerysowane brwi, 

zniekształcone usta czy kreski karyka-

turalnie wymalowane wokół oka. Coraz 

częściej do gabinetów kosmetycznych zgłaszają się 

po pomoc kobiety z powikłaniami po źle wykona-

nym zabiegu w postaci bliznowców czy rozlanego 

w skórze pigmentu. Granatowe czy czerwone pla-

my w miejscu brwi, wyregulowane zbyt agresyw-

nie włosy i łuk przeniesiony nienaturalnie wysoko 

na czoło, sine usta z konturami wyprowadzonymi 

poza czerwień wargową, lub migracja pigmentu 

na powiekach, odstraszają potencjalnych klientów, 

którzy obawiają się, że może ich spotkać podob-

na sytuacja. Co więcej, część z nich uważa, że tak 

właśnie wygląda makijaż permanentny i dlatego 

nigdy nie zdecydują się na jego wykonanie.
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uwidoczni się na skórze. Jeśli 

nie uświadomimy tego klient-

kom, będą oczekiwały, że uży-

jemy „czarodziejskiej różdżki” 

i stary makijaż zniknie raz na 

zawsze. Tymczasem muszą zro-

zumieć, że korekty mogą stać 

się nieodłączną częścią ich ży-

cia w przyszłości i będą musiały 

je wykonywać regularnie, aby 

maskować efekty pierwszego 

zabiegu. 

Korekty w makijażach przypomi-

nają sklejanie porcelany – sklejony 

przedmiot będzie wyglądał lepiej, 

ale nie będzie już idealny. 

Istotną kwestią jest dokonanie 

realnej oceny możliwości popra-

wienia makijażu oraz przeka-

zanie klientce informacji w tym 

zakresie, tak by nie miała zbyt 

dużych oczekiwań względem 

zabiegu. Pamiętajmy, że klient-

ka została już raz skrzywdzona, 

i podczas kolejnych zabiegów 

staje się bardziej wymagająca. 

Często klientki oczekują, że skoro 

makijaż został popsuty podczas 

jednego zabiegu, to jeden zabieg 

wystarczy, aby poprawić makijaż. 

 | METODY KOREKT

Sposób usunięcia czy korekty 

niechcianego makijażu zależy od:

•	 koloru i głębokości pigmentacji,

•	 kształtu,

•	wiedzy linergistki,

•	możliwości technicznych, jakimi dysponuje linergistka.

Jeśli niechciany makijaż jest umiejscowiony płytko, 

w naskórku i dodatkowo jest już wyblakły, to wtedy moż-

na skupić się na kamuflażu. W przypadku gdy makijaż jest 

bardzo ciemny i, na nieszczęście, umiejscowiony w skórze 

właściwej, trzeba spróbować usunąć go bądź rozjaśnić.

Obecnie dysponujemy dwiema względnie skutecz-

nymi metodami usuwania makijaży.

•	 Usuwanie makijażu za pomocą specjalnie   

dedykowanego lasera.     

Działanie lasera polega na rozbijaniu cząsteczek 

barwnika, w wyniku czego barwnik stopniowo ja-

śnieje i w efekcie jest on usuwany z organizmu. Jest 

to zabieg wysoce skuteczny, który charakteryzuje 

się bardzo szybkim działaniem i stosunkowo nie-

wielkimi efektami ubocznymi: czasowym zaczer-

wienieniem i podrażnieniem skóry. Liczba zabiegów 

i ich skuteczność zależy od głębokości, barwników, 

kształtu oraz od indywidualnej reakcji organizmu. 

Niekiedy zdarza się, że już po jednym razie mamy 

efekt pożądany, zazwyczaj jest to kilka sesji (2-4).

W przypadku powiek nie wykonuje się zabiegów 

laserowych. Co prawda producenci urządzeń wskazu-

ją na taką możliwość, ale wydaje się to zabieg bardzo 

wysokiego ryzyka.

•	Druga metoda usuwania makijażu polega na użyciu 

specjalnego preparatu, którego zadaniem jest wy-

prowadzenie pigmentu ze skóry na jej powierzchnię. 

Efektem tego zabiegu jest powstanie strupa, do któ-

rego wyciągany jest pigment.

Wadą tego rozwiązania jest to, że klient musi chodzić 

z nieestetycznym strupkiem do czasu, gdy ten odpad-

nie. Nie można go moczyć. I kolejny zabieg można wy-

konać dopiero po 12 tygodniach.

Zabiegu nie wolno wykonywać w bezpośredniej blisko-

ści oka ani na powierzchni czerwieni wargowej, a jedynie 

na obszarze brwi. Niekiedy istnieje możliwość przepro-

wadzenia zabiegu w okolicy oka, ale tylko w przypadku 

usunięcia daleko wyciągniętej poza zewnętrzny kącik 

oka kreski, przy odpowiednim jego zabezpieczeniu.

Preparaty nie działają już na barwniki poddane za-

biegom laserowym, ponieważ laser rozbija cząsteczki 

pigmentu, zmieniając ich strukturę. Jeśli więc rozwa-

żamy oba zabiegi, to usuwanie preparatem należy prze-

prowadzić w pierwszej kolejności.

 | KAMUFLAŻ

Pigmentów kamuflujących można używać wyłącznie 

wtedy, gdy pozostałości po starym makijażu są naprawdę 

niewielkie. Nie da się przykryć ciemnego rysunku jasnym 

odcieniem, ponieważ musiałby być bardzo mocno zagęsz-

czony w skórze, a to skutkowałoby w przyszłości jego od-

barwianiem się na kolor żółty.

Najczęściej kamuflaż wykonywany jest w trakcie wizyt, 

mających na celu wykonanie nowego makijażu perma-

nentnego. Zdarza się, 

że nowe brwi uda-

je się wypracować 

podczas kolejnych 

dwóch wizyt, nato-

miast na kamuflaż 

klientka musi wrócić 

jeszcze kilka razy. Pig-

menty kamuflujące 

muszą być nakładane 

niezwykle delikatnie, 

Fot. 1 Korekta brwi wykonanych w innym salonie.  
Zmieniony został kształt, zneutralizowany siny kolor

Fot. 2 Korekta to w tym przypadku 4 zabiegi – usunięcie zbyt 
wysokich łuków metodą Rejuvi, nadanie nowego kształtu 
i korekta koloru, kamuflaż pozostałości starego makijażu 
i wyrysowanie włosków na froncie.

Fot. 3 Korekta formy i odcienia i odcienia „starego” makijażu 
permanentnego brwi wykonanego w innym gabinecie

Fot. 4 Korekta krzywych ust 
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ponieważ jasna cząsteczka jest 

strukturalnie większa od kolo-

rowej i pigmenty zdecydowanie 

dłużej wyłuszczają się ze skóry. 

Zbyt agresywna praca mogłaby 

spowodować, że nie będą miały 

szansy nigdy się z niej wydostać 

i w przyszłości zmienią odcień 

na żółty. Ważna jest również 

kolejność używania pigmentów 

podczas zabiegu.

 | PODSUMOWANIE

Korekty nieudanych makijaży 

są trudnym zabiegiem. Pokry-

wanie czerwonych brwi ciem-

niejszym pigmentem spowodu-

je, że po korekcie skóra nabierze 

nieestetycznego, brązowego 

czy fioletowego odcienia. Do 

wykonywania korekt niezbęd-

na jest praktyczna znajomość 

teorii koloru i umiejętność do-

boru odpowiednich odcieni do 

rozwiązania konkretnego pro-

blemu kolorystycznego. 

Umiejętność doboru koloru jest 

szczególnie istotna w przypadku 

ust, gdzie należy ocenić charakter 

czerwieni wargowej (ciepły czy 

zimny). Większość problemów 

z pigmentacją ust bierze się wła-

śnie z nieumiejętnej oceny czer-

wieni wargowej. Podobnie ma się 

sytuacja z kreskami – jeśli trafia 

do nas klientka z granatowym 

makijażem powiek, to pokrycie 

go po prostu czarnym kolorem 

nie rozwiąże problemu.

Za korekty powinny zabie-

rać się tylko osoby które mają 

doświadczenie w wykonywa-

niu zabiegów. Gdy rozpoczyna-

my pracę, w zawodzie musi mi-

nąć czas, w którym nauczymy 

się, jak odpowiednio dobrane pigmenty pojawiają się w skórze. Ten sam 

pigment w różnych skórach uwidacznia się inaczej. Musimy nauczyć się 

barwników, na których pracujemy, by móc przewidzieć podczas korekt 

efekty swojej pracy. 

Należy pamiętać, że podobnie jak warunkiem osiągnięcia sukcesu w mikro-

pigmentacji jest zdobycie odpowiedniej wiedzy, to właściwa wiedza w przy-

padku korekt jest jeszcze bardziej istotna.

Fot. 5 Usta a) przed zabiegiem b) tuż po zabiegu  
c) miesiąc po zabiegu

Fot. 6 Zabieg wykonany za pomocą igły 
a) zbyt agresywna pigmentacja doprowadziła do 
przerysowanego efektu 
b) zabieg wykonany rolką – w wyniku rozrywania skóry 
pigment rozlał się i utworzył rozległą plamę 
c) źle dobrany odcień pigmentu odcina się od natural-
nych włosów

a) 

a) 

b) 

c) 

b) 

c) 


