Các kỹ thuật làm chân mày – mí mắt – môi
được yêu thích chọn nhiều nhất hiện nay.
Phun xăm thẩm mỹ là gì?
Phun xăm thẩm mỹ là phương thức làm đẹp rất phổ biến hiện
nay, các chuyên viên sẽ sử dụng máy phun có đầu kim siêu nhỏ,
tạo áp lực để đưa màu mực lên da. Phun xăm thường được áp
dụng nhiều nhất cho lông mày, môi để cải thiện các khuyết điểm.
Hiện nay, chúng ta có loại hình dịch vụ phun xăm thẩm mỹ như:
Phun xăm chân mày: Khắc phục chân mày không có dáng, sợi
mày mọc thưa thớt, chân mày lệch, không cân đối hai bên.
Phun xăm môi: Loại bỏ những khuyết điểm môi xỉn màu, thâm tím;

môi thô ráp, viền môi không rõ nét.
Phun xăm mí mắt: Cải thiện đôi mắt một mí, mắt nhỏ, hai mắt

không đều, mí mắt mảnh, không rõ nét.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn nhé :

Phun mày : Là công
nghệ cải tiến từ công nghệ
xăm chân mày truyền
thống . Tuy Nhiên phun
chân mày là kỷ thuật phun
vi chạm trên bề mặt lớp
thượng bì không xăm lấn
vào lớp hạ bì như kỹ thuật
xăm chân mày cho nên
mức độ tổn thương da
cũng sẽ được hạn chế.
Hiện nay có rất nhiều hình
thức phun chân mày như :
Phun mày hiệu ứng bút
chì , phun mày tản bột ,.....

-Ưu điểm : của việc phun chân mày : Phun mày phù hợp với
chân mày đã làm qua điều kiện lớp mực đã qua xử lý hoặc đã
nhạt , phù hợp với những bạn gái thích trang điểm . Mũi kim
lướt nhẹ trên về mặt da không xăm lấn , chân mày khi làm ra
mềm , thanh thoát , mượt mà nên không có hiện tượng sưng
hay đau. Thời gian bên màu của công nghệ phun mày từ 1 đến
4 năm tuỳ theo chất lượng mực.
-Nhược điểm : Chỉ phù hợp với những bạn thích nét đẹp sắc nét ,
thích trang điểm.

-Thời gian thực hiện : 50 đến 120 phút .
-Chi phí:dao động từ 2 triệu đến 4 triệu ( tuỳ vào cơ sở và chất
lượng mực )

Điêu khắc mày : là
kỹ thuật tạo sợi lông mày
y như lông mày thật Siêu
Tự Nhiên. Được sử dụng
công cụ Dao Khắc
chuyên biệt với lưỡi dao
nano cực nhỏ để đưa
mực lên trên bề mặt da,
khắc cực kỳ tỉ mỉ đan xen
sợi tự nhiên như thật.
Hiện nay công nghệ Điêu
khắc long mày được 1 số
nước Châu Âu gọi là
microblading hoặc có tên
gọi khác là Embroidery
có nghĩa là Thêu.
-Ưu điểm : Sư dụng thiết bị chuyên dụng nên việc khử tuyệt
trùng dễ dàng , chất lượng mực từ nguồn gốc tự nhiên ( hữu
cơ ) đã qua khâu kiểm duyệt không có thành phần acid sắt
( tránh tình trạng làm cho chân mày bị trổ xanh hoặc trổ đỏ )
Điều đặc biệt ở kỹ thuật điêu khắc mày là màu sắc và kích
thước của từng sợi long mày y như lông mày thật , nhờ vậy
mà khi người ngoài nhìn vào sẽ biết đâu là sợi mày đã làm
đâu lá lông mày nguyên thủy chưa làm qua.
-Nhược điểm : Độ bám của kỹ thuật diêu khắc mày đối với
trường hợp da dầu thì chiếm tỉ lệ từ 60% đến 70%.
-Thời gian thực hiện : 60 đến 120 phút.
-Chi phí thực hiện : 3 triệu - 4 triệu

Hairstrokers chân mày : là
kỹ thuật chuyên gia sử dụng may
lắp kim nano siêu nhỏ để đi sợi , sợi
lông mày bông ra siêu uyển chuyển
và mền mại , bay bổng . Kết hợp kỹ
thuật rải nhạt ( Shading ) vào
những khoảng trống giữa các sợi
lông mày tạo hiệu ứng , che khuyết
điểm không mong muốn của long
mày giúp lông mày tự nhiên hơn .

-Ưu Điểm : Sợi lông mày siêu
thực , khi bong sợi giữ được tới 85 đến 95% sợi , độ bền mực
cực kỳ cao. Đối tượng khách hàng không quá kém chọn với kỹ
thuật này vì sao? Như đã giải thích công nghệ haistrokers tạo
sợi bằng máy lắp kim nano nên ăn mực hơn , đi xuống sâu hơn ,
độ nở mực của sợi gần như là không có kể cả da dầu . Đặc biệt
kim nano không gây trầy xước tổn thương phù hợp với cả da
mỏng - không để lại sẹo và ảnh hưởng đến độ bám mực trên da.
Vì thế công nghệ Hairstrokers phù hợp cho tất kể mọi loại da
( cơ địa mỏng da - da dầu .... ) kể cả chân mày đã qua xóa sửa.
-Nhược

điểm : Chi phí đối với kỹ thuật này hơi cao so với các

kỹ thuật làm mày khác.
-Thời gian thực hiện : 60 đến 140 phút.
Hairstrokers yêu cầu cơ sở phải có công nghệ cao và chât lượng
mực tốt.
Nhưng đổi lại bạn sẽ được 1 chân mày có đủ các yêu tố như :
độ bám sợi cao ,bên màu dài lâu , không bể sợi do các trường
hợp nói trên , phù hợp cho tất cả các đối tượng và lứa tuổi
khách hàng khác nhau.

Hiện nay kỹ thuật Hairstrokers đã được rất nhiều các chuyên
gia quốc tế lẫn trong nước chọn lựa bởi lợi ích và vẻ đep hoản
hảo mang lại cho Khách Hàng.
Một số gợi ý về màu lông mày bạn thể lựa chọn sao cho phù
hợp với làn da và gương mặt :
-Bạn đang sở hữu làn da bánh mât cách tốt nhất để lựa chọn 1
tone màu lông mày phù hợp đó là chọn tone màu đậm và có
kích thước lông mày dày rậm rạp không quá mỏng vì khi chọn
tone màu lông mày nhạt và dáng lông mày mỏng sẽ làm cho
gương mặt của của bạn thiếu đi sự tinh tế thiện cảm đối với
những người xung quanh khi nhìn vào.
-Nếu bạn sở hữu làn da trắng mịn tone sáng thì bạn có thể lựa
chọn tone màu lông mày không quá đậm, tone màu vừa phải tạ
được sự liên kết giữa làn da và tone màu long màu 1 cách hài
hòa và hoàn hảo.
Lời khuyên khi chọn tone màu cho cặp lông mày hoàn hảo là
lựa chọn tone màu tệp với tone màu lông mày gốc ( nguyên
thủy ).

Cách chọn dáng lông mày phù hợp với gương mặt
cho từng đối tượng khách hàng:
Khuôn mặt vuông: Dáng lông mày phù hợp với những người có khuôn mặt
vuông đó là dáng lông mày sắc nhưng có màu nhẹ nhàng, mềm mại để mang lại sự hài
hòa cho khuôn mặt. Ở phần đuôi của lông mày cong nhẹ, người có khuôn mặt này khi
sở hữu đôi lông mày sắc để giảm bớt đi những góc cạnh.

Khuôn mặt dài:Dáng lông mày lý tưởng cho khuôn mặt này đó là lông mày
mảnh và thẳng. Khi sở hữu dáng lông mày như vậy sẽ làm cho khuôn mặt của bạn
trông rộng và đẹp hơn. Khọng nên chọn dáng chân mày nhọn thon vì sẽ làm gương mặt
bạn dài nhọn hơn.

Khuôn mặt tròn: Nếu bạn là người có khuôn mặt tròn, mũn mĩn thì dáng lông
mày cong nhọn chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Khi sở hữu dáng lông mày này sẽ
làm cho đôi mắt của bạn to hơn, sẽ tạo nên điểm nhấn ấn tượng của khuôn mặt.
Ngoài ra dáng lông mày còn phải phụ thuộc vào Khung Xương chân mày cho nên khi
làm Kỹ thuật viên phun xăm sẽ vẽ định hình dáng chân mày sao cho phù hợp nhất và có
sự đồng ý của khách hàng mới bắt đầu thực hiện.

Một số dáng chân mày bạn có thể tham khảo :

Dáng mày châu Âu : Quyến

Dáng Ngang chuẩn hàn quốc : Dáng

rũ quyền lực

mày ngang nhẹ nhàng nữ tính.

Dáng mày ngang cong Á Đông: Mền

mại thanh thoát.

Dáng mày lưỡi mác: Mạnh mẽ phóng kháng đầy tự tin.

Ai nói Nam Nhân Không Thể Làm Chân
Mày ?

Điều đó hoàn toàn Sai nhé, hiện nay với công nghệ và kỹ thuật tân tiến
Nam giới vẫn có thể chọn cho mình 1 cặp chân mày ưng ý.Hãy cùng
David Châu tìm hiểu về các chỉ tiêu Vàng cho cặp lông mày Nam giới
nào:
1. Dáng lông mày phải phù hợp với gương mặt.
2. Màu lông mày màu tóc và màu da phải phù hợp tăng độ Nam
tính cho lông mày.
3. Lông mày Nam giới phải đảm bảo Khoảng cách, chân mày đậm,
đều, thẵng hàng,không cụt ngủn.
4. Chân mày Nam không được có viền khung , phần chân mày nào
thiếu sót nên them vào những phần đó không thêm quá dày
tránh tình trạng thiếu tự nhiên
5. Khi Hoàn thành cặp lông mày Nam phải đảm bảo tiêu chí Tự
Nhiên y như lông mày thật là đều quan trọng nhất.

Sau đây là kết quả chân mày Nam được thực hiện tại David
Châu

Kết quả sau khi thực hiện mày Hairtrokers

Chi phí : 3.500.000đ đến 4.500.000đ
Với công nghệ làm mày hiện nay thì Nam giới vẫn
có thể sắm cho mình 1 cặp chân mày khắc sợi
hoàn toàn tự nhiên đảm bảo sự nam tính vốn có
của bản thân.

LÔNG MÀY ĐẸP TỰ NHIÊN GIÚP BẠN TỎA
SÁNG VÀ TỰ TIN HƠN

Phun mí mắt – Tự Nhiên – An Toàn

Quan niệm về cái đẹp thường thay đổi qua các thời kỳ và phần lớn phụ
thuộc vào ý thức chủ quan của mỗi con người. Chẳng vậy mà người ta
thường nói “Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ, vẻ đẹp
nằm trong đôi mắt của kẻ si tình” đó sao? Tuy nhiên, vẫn có những tiêu
chí nhất định để đánh giá nét đẹp trên gương mặt con người, đặc biệt là
người phụ nữ. Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, là điểm thu hút nhất trên khuôn
mặt. Vậy, một đôi mắt như thế nào được xem là đẹp trong thời đại hiện
nay. Đánh giá một đôi mắt đẹp không thể nằm ngoài tổng thể khuôn mặt.
Đôi mắt được cho là đẹp đúng chuẩn, trước hết phải cân đối, hài hoà với
các đường nét trên gương mặt. Một đôi mắt đẹp là khoảng cách giữa 2
mắt phải bằng với khoảng cách giữa 2 chân mày và hai bên cánh mũi.
Đuôi mắt, đuôi lông mày và cánh mũi phải nằm trên cùng một đường thẳng.
Một đôi mắt đẹp còn có sự hoà hợp với đôi chân mày thanh tú, hai hàng
mi dài và cong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đôi mắt, bờ mi, chân mày tạo
cảm giác mắt có chiều sâu và cuốn hút hơn. Mắt đẹp là có độ dài vừa phải
và đuôi mắt hướng lên trên.
Nếu không may mắn có được đôi mắt đẹp đúng chuẩn bạn cũng không
cần quá lo lắng. Ngày nay, với công nghệ bấm mí, cắt mí, bạn hoàn toàn
có thể khắc phục nhược điểm mắt.

Tuy nhiên ngoài việc cắt và bấm mí thì hiện nay các phái đẹp
còn lựa chọn 1 phương pháp làm đẹp nhẹ nhàng hơn đó là
Phun mí mắt.

Phun mí mắt được biết đến như
“làn sóng” làm đẹp thịnh hành từ
1 thập kỷ trở lại đây bắt nguồn từ
xứ sở Kim Chi Hàn Quốc.
Kĩ thuật Phun mí mắt là việc
chuyên gia sử dụng đầu kim phun
mực có kích thước siêu nhỏ di
nhẹ (chiều sâu khoảng 0,20mm)
lên đường viền mí mắt của khách
hàng. Mực được dẫn đều vào lớp
tế bào thượng bì, có độ rộng
khoảng 1mm, được thực hiện
nhanh chóng, hạn chế tối đa xâm
lấn, không đau rát. Những cô
nàng có đôi mắt nhỏ, híp, đường
mí kém rõ ràng có thể sử dụng
“thủ thuật” này để cải thiện ngay
tình trạng của mình mà không cần
can thiệp thêm bất cứ giải pháp
phẫu thuật nào khác.
2.700.000đ

Chi phí : 1.500.000đ đến

Đối tượng khách hàng phù hợp :
-Phù hợp với tất cả các khách hàng cả nam lẫn nữ muốn sở hữu đường
mí mắt siêu tự nhiên và nhẹ nhàng.
-Thích đôi mắt đen huyền tự nhiên nhưng lại không quá sắc xảo và sắc
nét.
-Khách hàng có hàng mi nhạt nhòa, thiếu sự cuốn hút.

