Stílus

Optikai szépészeti megoldás

Tartós camouflage
A camouflage szó kendőzést, álcázást jelent a kozmetikában, melyet minden sminkeléssel foglalkozó kolléganő
alkalmaz munkája során. Elfedhetőek ilyen módon a kisebb bőrhibák, pigment rendellenességek, vagy akár
korrigálhatóak száj vagy szemöldök formák is. Kendőzni azonban nemcsak sminkeléssel, hanem „tartósan” is
lehet, azaz tetoválással!

B

ár a tartós camouflage célja lényegében ugyanaz, mint a sminké,
– a hibák, hiányosságok – korrigálása – helyes elkészítése azonban
más a megszokottnál.
Tartós kendőzéssel, vagyis tetoválással
nem lehet (nem szabad!) hiperpigmentált felületen dolgozni, azaz
nem kendőzhetőek a festékes anyajegyek, sem az éranyajegyek. Sikeresen
alkalmazható azonban bizonyos
pigmenthiányos területek esetében. Míg

Camouflage-technika
A camouflage technikának a lényege,
hogy az eredeti bőr állapotának a színét próbáljuk meg helyreállítani.
Többnyire az arcon lévő bőrhibák korrigálására van igény, hiszen ez a legzavaróbb, mindenki számára, egész évben látható felület. A bőr színe
mindenkinél egyéni. A cégek többféle
bőrszínhez hasonló pigmentet gyártanak, melyből aztán a szakember az
adott vendég bőrszínének megfelelő
színt összeállítja. Aki ilyen munkát vál-

nyodik, de semmiképp nem követi a
bőrszín napi vagy akár évszakonkénti
szín változásait. A bőrszínt nagyon nehéz meghatározni, mivel színét nemcsak a napfény befolyásolja, hanem
hideg-meleg hatására, vagy akár izgalmi állapotban vérbőség hatására is
változik. Tökéletesen illeszkedő bőrszínt
ezért nem tudunk készíteni, de lényegesen csökkenteni a feleletek zavaró
színkülönbségét igen. Minden esetben
a natúr bőrszínhez próbáljunk meg
camouflage tetoválást készíteni, semmiképpen ne alkalmazzuk a nyári időszakban.

Alkalmazási területei

korábban csak kisebb bőrhibák korrekciós tetoválására volt lehetőség, addig
ma már az orvosi javaslatra végzett,
korrekciós mik-ropigmentálás egyfajta
kozmetikai alternatívává fejlődött.

Orvosi mikropigmentáció
Vannak olyan esetek, amikor egy betegséget sikerül meggyógyítani, de a
bőrön látható nyomot hagy. Sokszor
ezek az eltérések, melyek első hallásra
„csak” esztétikai problémát okoznak,
megkeserítik az érintett személy életét.
Ilyenkor válhat indokolttá a tetoválás
camouflage alkalmazása, de más néven
orvosi mikropigmentációnak is nevezik.

68

www.kozmetikusvagyok.hu

lal, annak többféle színnel kell rendelkeznie, mert sajnos nem lehet 1-féle
színű pigmenttel tetoválni, hiszen vannak világosabb, sötétebb, szürkés, barackos, beige, vagy akár rózsás bőrszínek is. Minden esetben tájékoztassuk
a vendéget, hogy a camouflage tetoválásnak a színe ugyan évek alatt halvá-

Nem csak műtétek vezethetnek színeltéréshez, hanem különböző bőrbetegségek
is, melyek közül legismertebb a vitiligo.
■ Lényegesen javítható a hipopigmentáció egyik legismertebb fajtája,
a vitiligo, tartós camouflage technikával.
Testen lévő kiterjedt felületet nem javasolok ezzel a módszerrel, de arcon
lévő kisebb területet mindenképpen érdemes megpróbálni ezzel a technikával. Csak olyan esetet szabad azonban
elvállalni, ahol már több éve, stabilan
egy helyen látható a vitiligo. Addig,
amíg annak formája vagy helye kicsit
is változik, nem szabad megtetoválni.
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A vitiligo egyik érdekes fajtája, amikor a
mellbimbó környékén helyezkedik el a
pigment hiány. Gondoljunk csak bele,
milyen zavaró lehet egy intim területen
lévő pigment rendellenesség, akár hölgy
vagy úr esetében!
Mivel a camouflage technika lényeg,
hogy az eredeti bőr állapotának a színét próbáljuk meg helyreállítani, így ebben az esetben a mellbimbó színéhez
kell igazodnunk. Végtelenül hálásak azok
a vendégek, akiknek így oldottam meg
a problémájukat.
■ A másik leggyakoribb eset, amikor
egy heg színeltérése okoz problémát a
vendégeknek. Ezt is tudjuk „orvosolni”,
de megfelelő körültekintéssel.
Heg camouflage tetoválását csak abban
az esetben szabad elvállalni, ha a heg
színe már nem rózsaszín, hanem véglegesen, teljesen kivilágosodott.
A hegek elkészítése azért nehezebb,
mert a bőr szerkezete itt megváltozott,
nem egyenletes, kemény rostos, de üregeket is tartalmazhat. Igazi kihívás a
homogén színfelület kialakítása.
Hegek keletkezhetnek például plasztikai

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

műtétek után, vagy bármilyen balesetből
adódóan. Ha az arcon alakul ki heg,
akkor a bőrszín a mérvadó. Vannak
azonban olyan esetek, amikor a heg a
száj területére esik. Természetesen ebben az esetben a camouflage színe a
szájszínű pigment lesz, hiszen ez a természetes bőrszín. Ezzel a módszerrel
korrigálható a szájhasadék is, vagy közismertebb nevén a „nyúlszáj” Ha a
szemöldök vonalában látható heg, akkor
„szőrszálak” tetoválásával álcázhatjuk a
hiányt. Érdekes megoldás a fejbőrön
lévő heg kendőzése. Ez keletkezhet baleset folytán is, de egyre gyakrabban
fordul elő hajátültetés miatt kialakult
heg (strip) a tarkó tájékon. Ilyen esetekben a hajszínéhez igazodom, hiszen a
camouflage színe a barna lesz. Lehet
hosszabb-rövidebb hajszálakat tetoválni,
vagy férfiaknál csak pontszerű módszerrel álcázni a haj hiányát.
■ Sokan használják tetoválásnál a

camouflage technikát a rosszul elkészített tetoválás kendőzésére. Legtöbb
esetben a nem megfelelően kialakított
szemöldökformát szeretnék korrigálni
úgy, hogy bőrszínű pigmentet tetoválnak
a felületre. Ha a szemöldök tetoválás
régebben készült és a színe már elég
halvány, akkor lehet javítani úgy, hogy
elfedje a rossz vonalat. Később aztán
kialakítható a kívánt, új szemöldök vonal
formája. Sajnos az elrontott szemkontúr
vonalnál nem alkalmazható ez a fajta
kendőzés, mert a többnyire feketével tetovált vonalat nem fogja tökéletesen elfedni a bőrszínű pigment. Hiába injektál
valaki egészen világos pigmentet a fekete vonalra, gyógyulás után összességében szürke lesz látható.
A rosszul kialakított szájtetoválás formáján szintén nehéz korrigálni camouflage
technikával. Alkalmazható ugyan a bőrszínű pigment, de nagyban befolyásolja
az eredményt, hogy mennyire volt erős,
illetve sötét a nem kívánt kontúrvonal.
Leginkább a helytelenül kialakított színt
lehet tartósan kendőzni tetoválás esetén. Ilyenkor használjuk a komplementer
színeket, például megkékült száj, vagy
akár kivörösödött szemöldök esetén.

Császár Zsuzsanna x Kozmetikus mester, a Lanèche kozmetikai cég vezető kozmetikusa, szakoktató.
Kozmetikai tetoválás Tankönyvet írt. A Nouveau Contour cég mestertetováló kurzusát végezte el, majd
szakoktatói diplomáját Pécsen tetoválás oktatásból írta. Nemzetközi (EU, USA) sminktetováló és orvosi
tetováló diplomával rendelkezik, sok éves tapasztalattal tanít és vizsgáztat.

DIGITAL 1000

a digitális tetováló gépek negyedik generációja
kezdőknek és haladóknak egyaránt
lézerfej csatlakozás
pedállal vezérelhető
higéniai modul - „zero tolerance”
személyre szabott egyéni tanfolyam
részletfizetési lehetőség
rezgésmentes tűleszúrás a tökéletes tetoválásért
kedvező, gyorsan megtérülő ár
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