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Obočie 

Čo      však s tým, ak nám príroda nenadelila 
husté pekné obočie, alebo prosto vekom 
takpovediac ,,vypelichalo“? Rozprávala 

som sa s Lenkou kučeRákovou, ktorá pracuje so 
všetkými možnými technikami tetovania obočia a má 
naozaj veľmi prirodzene vyzerajúce výsledky. Mimo-
chodom, každá technika je iná a má svoj presný názov. 
Takže čo? Dokresľovanie, farbenie či tetovanie?

Dôkaz MúDRosti, estetickosti, vkusu a nobLesy. zDajú sa 
váM tieto sLová pRisiLné? úpRiMne, nič nie je hoRšie, ako 
keď si na pRvý pohľaD uveDoMíte Divnosť až koMickosť 

a nepRiRoDzenosť uMeLo vytvoReného obočia. a, naopak, 
pekné, pRiRoDzené obočie Robí chaRakteR, a aj keď sa to 

nezDá, je najDoMinantnejšíM pRvkoM kažDej tváRe.

Text: Renáta Brimich Špačková
Foto: Archív značiek

ako dôkaz

na úvod jeden malý tip pre všetky dievčatá a ženy, ktoré nie sú 
spokojné so svojím starým permanentným mejkapom. chceli 
by ste pekné nové obočie, ale nie je to možné, lebo máte starý 
permanentný mejkap? alebo máte staršie modré, červené alebo 
zelené obočie, hrubé, tenké alebo zašednutý microblading? 
Riešenie už existuje! celosvetovo najžiadanejšou technikou na 
odstránenie starého permanentného mejkapu je phiRemoval.

 

PhiRemoval
 

je jedinečný systém odstránenia nežia-

ducej mikropigmentácie a tetovania. Používa sa na úplné alebo 

čiastočné odstránenie a je to najbezpečnejší a najjem-

nejší spôsob odstránenia tetovania. PhiRemoval od-

straňuje pigment z pokožky bez zanechania jaziev 

a výsledky sú často okamžite viditeľné. Výhodou 

je tiež krátke rehabilitačné obdobie. V závislosti 

od toho, aké staré alebo aké hlboké je tetovanie, 

môže byť potrebné jedno alebo viac sedení.

Pri všetkých týchto  
technikách platí, že skutočne 

dávajte pozor, komu sa zveríte 
do rúk. a precízne skontrolujte 

už zrealizovanú prácu na 
iných klientkach.

Tip:
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Dofarbovanie obočia

N
a prvý pohľad najjednoduchšou metódou je dokres
ľovanie. V obchodoch nájdete veľmi veľa produktov 

určených práve na dokresľovanie obočia. Ceruzky, tiene či 
špirály. Závisí len od vás, ako vám ktorý typ bude vyhovo
vať. Čo je dôležité, je farba. Vždy si uvedomujte, aký ste typ, 
máte pleť olivovú či skôr doružova? A akej farby máte vla
sy? Obočie by malo byť maximálne o odtieň tmavšie, ako je 
farba vašich vlasov. Práve vám došlo, ako tvrdo a nepriro
dzene pôsobia blondínky s takmer čiernym obočím? Áno, 
práve tam je „pes zakopaný“.
 
farbenie obočia

A 
práve na farbu si treba dať pozor. Aj ak patríte 
medzi šťastnejšie dámy s hustým a prirodzene 
pekným obočím, jednou z metód, ako ho mô
žete zvýrazniť, je farbenie. Je to vraj najčastejší 

úkon v kozmetických salónoch.
Pri farbení obočia sa používa špeciálna profesionálna 

farba, ktorá sa nanáša na obočie, a tým sa chĺpky napustia 
farbou. Obočie po nafarbení vyzerá hustejšie a zdravšie 
a zafarbením sa dá korigovať aj tvar obočia. Opäť apelujem 
na farbu, vždy je lepšia o odtieň svetlej
šia, ak ste blondínka alebo brunetka, 
ako o dva odtiene tmavšia ako 
vaše vlasy. V tom momente ne
vdojak prenesiete všetku pozor
nosť z tváre a vyžarovania len 
na oblúk. A aj keď človek nevie 
zadefinovať, čo mu prekáža, s is
totou vie, že niečo nie je O. K.

Správne je, ak obočie vnímate ako 
súčasť krásnej tváre a viete sa 

sústrediť aj na to, čo dáma hovorí, 
nielen na analýzu jednotlivostí tváre. 

Na čiernu farbu by ste pri obočí 
mali úplne zabudnúť. Ak nemáte 

šťavnatých 20 a vlastné prirodzene 
havranie vlasy. 

Henna Brows

efekt gélu na obočie
 

Henna Brows je prírodné 
farbenie obočia za použitia 
prírodného farbiva – henny. 
Ako už možno viete, vďaka 
svojmu prírodnému zloženiu 
henna napomáha obnove 
slabých či poškodených vlasov 
a chĺpkov. Preniká totiž do vla
sového folikulu a vyživuje ho.

Vytvára na obočí podob-

ný efekt ako permanentný 

mejkap a intenzívne farbí 

pokožku. Oživí tak priro-

dzený tvar obočia a zároveň 

ho vďaka prírodným ingre-

dienciám vyživí.

ako dlho vydrží Henna brows?
Na pokožke vydrží farba je

den až dva týždne. Na samot
ných chĺpkoch bežne vydrží aj 
šesť týždňov. To, koľko vydrží 
na pokožke, pritom záleží na 
množstve faktorov, ako je 
správna aplikácia, odtieň 
farby či typ pokožky. Tmavšie 
odtiene vydržia zväčša dlhšie 
ako bledšie. Pozor však pri 
henne na červenkasté odtiene, 
ktoré takmer každá henna má. 
Znova ide o odtieň pleti a farbu 
vlasov. Červenovlásky majú 
v tomto prípade zelenú.

Laminácia obočia
Ide o bezbolestnú procedúru na vytvarovanie obočia, ktorá 
zvýrazní jeho prirodzený tvar, intenzitu a farbu. Vhodná je 
pre ženy s neposlušným a hustým obočím či s asymetrickým, 
alebo príliš tenkým a nevýrazným obočím. Laminácia pritom 
chĺpky nielen zvýrazní, ale taktiež podporí ich kvalitu a rast. 

Zaujíma vás, ako vlastne laminácia 
prebieha? aj to som zisťovala u Lenky.
Proces laminácie prebieha v niekoľkých 

krokoch. V prvom kroku sa obočie očistí 
od zvyš kov mejkapu a odmastí sa. Zákla
dom celého procesu sú dva prípravky. 

Prvý chĺpky zmäkčí, vďaka čomu sú 
poddajnejšie a je jednoduchšie ich 
začesať do požadovaného tvaru. 
Prípravok sa necháva pôsobiť pod 
fóliou, obočie sa raz za čas prečeše. 

Druhý prípravok vyčesané chĺpky 
zafixuje, fixátor sa tiež necháva pôsobiť 

pod fóliou. Ďalším krokom je nafarbenie 
obočia. Na záver sa nanesie keratínová výživa, 
ktorá podporí rast a spevnenie chĺpkov.

Koľko laminované obočie vydrží?
To, samozrejme, závisí od konkrétneho typu a kvality obo

čia. Priemerne však hovoríme o štyroch až piatich týždňoch.

a  dostávame sa k najtrvanlivejším a najšpe-
ciálnejším úkonom, keď si naozaj musí-
te dobre vybrať, komu sa zveríte do rúk. 

čierne vykreslené hokejky nie je to najhoršie, čo 
sa vám môže stať. ešte horšia je farba, ktorá sa 
pri tetovaní používa, a časom môže oxidovať, do 
modra, zelena... bŕŕŕŕŕ´! Zbaviť sa potom takého 
obočia stojí nesmierne veľa úsilia, peňazí i bolesti. 
Dobre a prirodzene urobený permanentný mejkap, 
teda microblading, môže byť trefa do čierneho.

Tip:
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Permanentný mejkaP
Čo je dobré vedieť:
Microblading alebo permanentné 

tetovanie je jednoznačne naj

trvácnejšou úpravou.

Cena tejto úpravy obočia je síce 

vyššia oproti iným metódam, výdrž 

permanentne vytetovaného obočia 

je však v priemere rok a pol až dva.

A
k teda nechcete tráviť každý deň 
prácnym dokresľovaním, alebo 
s vlastným tvarom či hustotou 

obočia nie ste spokojné, permanentný 
mejkap je jednou z najvhodnejších metód. 
V súčasnosti už salóny ponúkajú aj niekoľko 
rôznych typov microbladingu, ktoré vo vý-
sledku pôsobia mimoriadne prirodzene.

magic Brows microblading strojový shading

Hairstroke

medzi 
najoBľúBenejšie 

tecHniky 
PermanentnéHo 

oBoČia Patria:
 

Základný microblading
 

Manuálna technika čiarkovania, vykonávaná čepieľkou. 
Efekt realisticky vyzerajúcich chĺpkov obočia má skutočne 
najprirodzenejší efekt. Je vhodný pre normálnu, jemnú, ne-
tetovanú pleť s cieľom zahustenia chĺpkov a zlepšenia tvaru. 
Táto technika nie je vhodná pre dámy s mastnou a pórovitou 
pleťou, s veľmi tenkou pleťou, po odstraňovaní pigmentu 
z pleti (laser, removal), s jazvami v obočí, pri výraznej absen-
cii chĺpkov alebo asymetrii v obočí. Ideálne je pre tie z vás, 
ktoré ste mali pôvodne pekné obočie, ale vekom a vytrháva-
ním ste ho preriedili a túžite po obočí, aké ste mali v 18 ro-
koch (doplň vek, keď si sa obočia ešte nedotkla pinzetou). 
Preto je dobré aj priniesť svoju vlastnú fotku s panenským 
obočím a žiadať práve o vlastnú mladšiu verziu.

Obočie upravené pomocou microbladingu  
vydrží v priemere rok až rok a pol.

 PowderBrows

T
ieňovanie obočia 
pomocou prístro-
ja. Pri tejto tech-
nike je možné 

docieliť jemný tieň v obočí, 
ale aj výraznejšie tieňova-
nie, prípadne ombre efekt. 
Technika je vhodná pre 
dámy, ktoré si zvyknú obo-
čie dennodenne dofarbovať, 
dokresľovať a je vhodná aj 
pre všetky typy pleti. Je rie-
šením i pre úplnú absenciu 
chĺpkov, asymetrie a jazvy. 
Procedúru je možné absol-
vovať aj v prípade staršieho 
permanentného obočia, 
pokiaľ nie je starší pigment 
príliš výrazný. Tu môžete 
očakávať trvanlivosť rok 
a pol až tri roky.
 

Hairstroke
Pri technike zvanej hairstroke 

sa vytvárajú chĺpky strojčekom 
na permanentný mejkap tak, 
aby boli čo najviac podobné 
vlastnému chĺpku v obočí. Do-
držiava sa vlastný smer rastu 
chĺpkov a ich farba.

Strojček vytvára veľa malič-
kých bodiek vedľa seba, ktoré po 
spojení vytvárajú hyperrealistic-
ký chĺpok. Táto technika je oveľa 
náročnejšia ako klasický 
microblading, ale stojí 
to za to. Má naj-
krajšie zahoje-
né výsledky aj 
po rokoch.

a čo je jeho veľkou výhodou? 
Môže sa aplikovať na každý typ pokožky vrátane 
mastnej a tenkej, na rozdiel od microbladingu. 

Technika je vhodná aj pri úplnej absencii chĺpkov. 
A opäť obočie upravené technikou hairstroke vydrží 

v priemere rok a pol až tri roky.
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Investujte do:

BreezyBrows
 

 

BreezyBrows
To je nový štýl permanentného mejkapu, vytvorený kombiná-

ciou manuálneho microbladingu a tieňovania strojčekom. Vy-
tvára efekt strapatého nadýchaného obočia, ale zároveň pôsobí 
veľmi prirodzene a sviežo. Ako nám potvrdila Lenka, skutočne 
prirodzený BreezyBrows je vraj aktuálne najžiadanejším tren-
dom v oblasti permanentného mejkapu.

B
reezy je rovnako vhodné pre každý typ 
pokožky a je vhodné aj pri úplnej absencii 
chĺpkov. Ak túžite vrátiť čas a dosiahnuť opäť 

panensky nedotknuté obočie, Breezy je tá najvhod-
nejšia voľba. Obočie upravené touto technikou tiež 
vydrží v priemere rok a pol až tri roky.
 
 

 

A na záver ten 

najlepší tip!
 

Najlepší tip, ktorý 

by ste mali dať 

svojim dcéram, je 

netrhať, nezasahovať 

do obočia invazívne, 

len pestovať (skvelý je 

napríklad ricínový olej, 

samozrejme, dôležité je používať dlhodobo 

a vytrvalo). A potom stačí obočie raz do me-

siaca, ak je to nutné, dofarbiť či nechať 

si dotvarovať u odborníkov.

A ešte:  
Chráňte si počas slnečných 

dní aj obočie sPF. vydrží dlhšie 
farbené i upravené.

1. Ak máte prirodzený odtieň 
vlasov „myšacia blond“ aj 

keď ste blonďavejšia, odfarbe-
ná, je toto výborný odtieň.

Chanel Crayon 
sourcils, odtieň 
40 Brun Cendré, 
24 eur

 

2. Benefit Cosmetics je 
celosvetovým* odborní-

kom číslo jeden na dokonalé 
obočie, ktoré lichotí vašej tvári 
už od roku 1976. Kozmetika 
Benefit doslova rieši potreby 
obočia z celého sveta a viac než 
40 rokov otriasa kozmetickým 
priemyslom.

Benefit 24-Hour Brow 
setter, dlhotrvajúci gél na 
obočie, 23,50 eura

 
Benefit Gimme Brow+, 

gél na obočie pre 
zväčšenie objemu, 

odtieň 3 neutral Light 
Brown, 21,50 eura

vodovzdorný 
dermacol Powder 
eyebrow shadow, 

odtieň 2, 7 eur

dr. Feelgood 
BIo and 
RAW ricínový 
olej, 200 ml, 
7,90 eura

 
dIPBRoW PoMAde, eyebrow 
Gel, Anastasia Beverly Hills, 
odtieň Ash Brown, 25 eur

3. Pomáda, ktorú skvele 
nanesiete kefkou na 

obočie. Je tiež vodovzdorná 
a vytvára naozaj profesio-
nálny efekt.

 
 


