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Obočí
MICROBLADING: Je to manuální technika, vykonává se čepelkou, kterou se lehkým 
škrabkáním vytvoří chloupek. Efekt je nejpřirozenější, chloupky vypadají realisticky. 
Vhodné pro normální, jemnou, netetovanou pleť s cílem zahustit obočí a zlepšit tvar. 
NEVHODNÉ pro mastnou, pórovitou, hrubou pleť či po odstranění pigmentu z pleti,
v minulosti tetovanou pleť, starší pleť, jizvy v obočí, asymetrii. 

Trvání: 120 až 150 min.

MICROBLADING + SHADING: Manuální technika, čárkování s podbarvením. Jedná se 
o stejnou techniku jako klasický microblading, jen je obohacn o podstínování, čímž se 
docílí většího zvýraznění obočí.
NEVHODNÉ pro mastnou, pórovitou, hrubou pleť či po odstranění pigmentu z pleti,
v minulosti tetovanou pleť, starší pleť, jizvy v obočí, asymetrii. 

Trvání: 150 až 180 min.

POWDER BROWS: Přístrojové stínování obočí. Variabilní technika, při které lze docílit 
jemný stín v obočí ale i výrazné stínování s "ombré" efektem. Vhodné pro všechny typy 
pleti. Vhodný i v případě staršího permanetního make-upu po konzultaci. Řeší i abso-
lutní absenci chloupků, asymetrii a jizy.

Trvání: 120 až 150 min.

COMPACT: Výrazné probarvení obočí s efektem nalíčení. Vhodné pro všechny typy 
pleti a řeší i opravy obočí.

Trvaní: 120 až 150 min.

Linky
MEZIŘASOVÁ LINKA: Jemná, přirozená línie podél řas. Linka nevychází mimo línii oka 
ale končí poslední řasou. Vhodné pro spadlá víčka.

Trvání: 90 min.



MIJA ESTETICKÉ STUDIO

MIJA-STUDIO@SEZNAM.CZ

WWW.MIJA-STUDIO.CZ

774 692 319 MIJA_ESTETICKE_STUDIO

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 435, KROMĚŘÍŽ

Techniky PMU

Strana 2/2

LINKA SE ZOBÁČKEM: Jde o meziřasovou linku s efektem jemného líčení, tedy jemně 
prodlouženou mimo línii řas do zobáčku. Oblíbené rafinované řešení pro zvýraznění 
očí i pokud je víčko jemně spadlé. 

Trvání: 90 min.

VÝRAZNÁ LINKA: Jde o hrubší výrazné linky s efektem líčení. Línie vychází mimo línii 
oka čím ho prodlouží a zvýrazní. Vhodné pro mandlové typy očí.
NEVHODNÉ pro spadlá víčka.

Trvání: 120 min.

Rty
KONTURA DO ZTRACENA: Kontura se zapracuje do rtů s jemným stínem, aby byla 
přirozená. Barva se doporučuje spíše přirozenější, tedy co nejblíže přírodní barvě rtů. 
Nikdy ne výrazná barva. 

Trvání: 120 min.

AQUAREL LIPS: Tetování rtů s jemnou kontůrou (v případě asymetrie) či bez kontury. 
Jemné kolorování s pudrovou texturou. Je vhodné pro plné rty, které si klientka přeje 
oživit jemným stínem. Efekt barevného balzámu.

Trvání: 120 min.

KONTURA S CELOVÝPLNÍ: Plně kolorované rty s kontůrou. Je možné probarvit rty 
jemným, přirozeným stínem, nebo výrazným pigmentem s efektem rtěnky.

Trvání: 120 min.


