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Kozmetikus munkája során né
ha egészen ijesztô dolgokkal ta
lálkozhat. Legijesztôbb talán az, 
amikor magát szakembernek ne
vezô valaki hosszú évekre el csú
fít valakit csak azért, mert nem 
megfelelô a tudása. Ha eldöntöt
tük azt, hogy sminktetoválással 
is szeretnénk foglalkozni, sajnos 
nem elegendô (bár nagyon is fon
tos!), hogy jó minôségû gépet vá
sároljunk. Még a legjobb tetováló 
géppel is készíthetünk csúnya, a 
vendéghez nem illô sminktetová
lást. 

Ott vásároljuk meg a tetoválógépet ahol minôségi az 
oktatás is!
Gyanús az 1 napos tanfolyam, hiszen ennyi idô alatt nem 
lehet megtanulni a tetoválást. Abban az esetben, ha több 
tanuló (akár 56 fô) is egyszerre vesz részt a gyakorlati ok
tatáson, az oktató nem tud teljes figyelemmel kísérni min
den tanulót, és az eredmények katasztrofálisak lehetnek! 
Nouveau Contour mindig csak egyéni, személyre szabott 
tanfolyamokat szervez, ahol az oktató egyszerre csak 12 
tanulóval foglalkozik 1 héten keresztül. Oktatónk Császár 
Zsuzsanna kozmetikus szakoktató Hollandiában végez
te el a sminktetováló mesterképzést, és tapasztalatával, 
szaktudásával elismert szakemberré vált. Gyak ran olyan 
oktatók tanítanak smink tetoválást, 
akiknek tudása nem meggyôzô, így 
amit mondanak, hiteltelenné válik. 
Csak olyan sminktetoválótól érde
mes tanulni, akinek látta az elkészült 
munkáit! Fontos az is, hogy az oktató 
folyamatosan képezze magát, hogy 
az alaptechnikákon kívül egyéb más 
hasznos és divatos technikákra tud
jon tanítani (pl. szájsatír, szemöldök
szálazás, szem pillasûrítés stb.). 

Milyen a valóban jó minôségû 
tetoválógép?
A modern gép egyenletes pig
mentációt tesz lehetôvé és nem 
roncsolja a környezô szöveteket. 
A Nouveau Contour Intelligent 
Me dical tetoválógép digitális, 
com puter vezérelt technológia. 
Vá lasztható programok alapján 
kü lönbözô munkafolyamatot vé
gez a gép szemöldök, szem, 
száj vagy medical funkció ese
tén. A tökéletes színvonalú steril 
munkát biztosítják a kézifejhez 
használt higiéniai modulok (kü

lönbözô konfiguráció tûk), mely egyedülálló módon 
100%os biztonságot nyújt az átfertôzés ellen. A mun
kához különbözô tû modulokat választhatunk, mellyel 
nemcsak vékony kontúrokat, hanem egyenletes szájsa
tírozást vagy akár sminkhatású szemet tetoválhatunk. 
A gammasterilizált pigmentek monodózis (1 alkalomra 
való pigment mennyiség) vagy 5 mles kiszerelés formá
jában kaphatóak. 

Színskála és diagnosztika elsajátítása: fontos lépés 
a siker felé!
A Nouveau Contour tanfolyamain nemcsak magát a tech
nikát valamint a gép mûködését sajátítják el a részvevôk, 
hanem azt is, hogy egy adott vendégnek milyen színár

nyalatok állnak jól, a bôrszíntónust 
figyelembe véve mi lyen eredményre 
számíthatnak. A tanfolyam elvégzése 
után a résztvevôk Európai Unióban 
érvényes diplomát kapnak. 

Válassza a minôséget, válassza a 
biztos sikert!

SzínvonalaS oktatáS + jó minőSégű tetoválógép = SikereS, igényeS SminktetováláS!
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