
A kozmetika és az orvostudo-

mány határán – gammasteri-

lizált pigmentek

A kozmetika és az orvostudo-

mány közötti szimbiózis ihlette

meg a cég mérnôkeit. Nouveau Con-

tour cég már korábban, az Intelligent Medi-

cal gép létrehozásával az orvosi területekre me-

részkedett, és hatalmas lehetôségeket teremtett a maga-

san képzett kozmetikusok és vendégeik számára. Az orvosi

mikropigmentációnak köszönhetôen akár plasztikai sebészek

munkáját is kiegészíthetik a mûtétek közben keletkezett hegek

korrekciójával. Az orvosi tetoválás nagy sikere új ötleteket éb-

resztett a kutatókban, akik új forradalmi módszert fejlesztettek

az abszolút sterilitásra. 

A Nouveau Contour pigmentek szigorú minôségi ellenôrzés mel-

lett készültek idáig is, dermatológiailag teszteltek, EU direktívá-

nak megfelelnek. A minôséget és sterilitást azonban a pigmen-

teknek nemcsak gyártáskor, hanem a felhasználási idô egészére

meg kell ôriznie. A fejlesztéseknek köszönhetôen ez többé nem

fordulhat elô, mert a gammasterilizált pigmenteket most speci-

ális tégelyekbe csomagolják ezen túl. Csak az így tárolt pigment

garantál 100%-os sterilitást a tetováló munkájának, nullára

csökkentve a fertôzésveszély lehetôségét.

Új színpaletta – az eddiginél több egyedi, élénk szín

Nemcsak a gyártási folyamatot tökéletesítette a cég, hanem

gondoskodott a vadonatúj színekrôl is.  Az új színskálában a

pasztel színárnyalatok mellett, megjelennek az élénk, hangsú-

lyos színek is. 

A Nouveau Contour pigmentek használatával eddig is azt ta-

pasztaltuk, hogy az idô múlásával a pigmentek fokozatos halvá-

nyulásával a bôrbe injektált szín nem változott (pl. a szemöldök

nem lett narancssárgás, a szájkontúr nem kékült meg stb.). Az

új pigmentek használatával ennek az esélye is nullára csökken –

az egyedülálló összetétel garantálja a szín 100%-os tartósságát.

Gazdaságosabb munka – monodózisok

A monodózis egyik elônye az, hogy az eddiginél is

sterilebb munkát tesz lehetôvé, ugyanis

a monodózis egyetlen sminktetová-

lásra készített pigment mennyisé-

get tartalmaz. A felbontott monodó-

zist teljes egészében elhasználjuk, így

nagyon ritkán használt színek alkal-

mazásánál nem kell attól tartani,

hogy a pigment esetleg beszárad,

mire legközelebb használnánk.

Másik elônye, hogy sokkal több

színárnyalatot tudunk megvenni

kevesebb pénzért, így nagyobb vá-

lasztási lehetôsége van a vendégeink-

nek. Sokkal gazdaságosabb és egysze-

rûbb az új, egyedi színek kikeverése is.

Személyre szabott tanfolyamok – új pigmentek, új technikák

Nouveau Contour híres a magas szakmai színvonalú tanfolyama-

iról. Személyre szabott, egyéni tanfolyamokat tartunk, melye-

ken nemcsak a tetoválás elméletét és gyakorlatát sajátíthatják el

a kezdôk, hanem haladó tanfolyamon új, rendkívül népszerû te-

toválás technikákat, mint pl. kontúr nélküli szájsatír, vagy a

sminkhatású, „füstös” szemkontúr tetoválást is megtanulhatják

partnereink.

Jövôre ingyenes tanfolyamokat biztosítunk új színskálánk
megismeréséhez és biztonságos használatához! 
Minden érdeklôdôt várunk!
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Nincs az a kozmetikus, aki ne ismerné 
a NOUVEAU CONTOUR cég profi sminktetová-
lógépét és eszközeit. A cég alapelvei közé
mindig a kiváló minôség, a sterilitás, a szé-
les színskála tartozott. A nagy sikerek, 
melyeket Nouveau Contour elért az egész
világon arra buzdították az ott dolgozó 
kutatóit, hogy tovább fejlesszék a kiváló
módszereit.

NOUVEAU CONTOUR 
EGYEDÜLÁLLÓ ÚJ PIGMENTJEI

Orvostudomány ihlette megoldások


