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Malowanie oczu 
techniką 1UVC

Początkowo wprowadziłam dwie tech-
niki cieniowania powiek: U i V. Jed-
na była otwarta, a druga zamknięta. 
Uproszczone techniki UV były stwo-
rzone dla laików i początkujących wi-
zażystów, natomiast kompletna tech-
nika malowania oczu nazywa się 1UVC. 
Określa ona precyzyjnie sposób cienio-
wania, a właściwie formowania powiek 
zależnie od ich wielkości i kształtu.

Techniki U i V mogą być technikami 
otwartymi i zamkniętymi i obie moż-
na stosować do różnych rodzajów ma-
kijażu. 
• Technika V nadaje się do twarzy okrą-

głych, do makijażów dramatycznych, 
scenicznych, fotograficznych, arty-
stycznych oraz stylizacji np. na tzw. 

Nowe usługi

Zgodnie z obietnicą z numeru 21. przedstawiam specjalne techniki 
malowania oczu, które są autorskim projektem po raz pierwszy 
publikowanym w magazynie branżowym (prawa autorskie do 
technik są zastrzeżone). Opisuję również nową metodę przedłużania 
i zagęszczania rzęs, o której wspominałam w numerze 16. Cabines.
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»

wampa. Stosujemy ją w przypadkach 
oczu głęboko osadzonych, małych, 
krótkich, położonych blisko siebie itp. 
Odmianą tej techniki jest technika 1, 
która jest zamknięta (zwana także L-
-ką, stosowaną zupełnie inaczej).

• Technikę U stosuje się do oczu du-
żych, okrągłych, wypukłych, osadzo-
nych daleko od siebie. Jej odmianą 
zamkniętą jest technika C.

Na łamach magazynu Cabines wy-
rażam zgodę na wprowadzenie infor-
macji o mojej technice dla wszystkich 
szkół, które prowadzą zajęcia z zakre-
su makijażu.

Plakaty do gabinetów i szkół moż-
na zamówić, dzwoniąc pod numer 095 
722 99 92.

Więcej o makijażu oczu przeczytacie 
Państwo w naszych podręcznikach.

„Efekt naturalnych rzęs”

„Efekt naturalnych rzęs” to moje motto 
dla nowej metody przyklejania sztucz-
nych rzęs. Brzmi dosyć przekornie, kie-
dy porównamy je z mottem stworzo-
nym do reklamy tuszu do rzęs Stage-
color – „Efekt sztucznych rzęs”.

Był boom na operacje plastyczne, 
solaria, silikonowe piersi, sztuczne pa-
znokcie, przedłużanie włosów, koloro-
we szkła kontaktowe, analizę kolory-
styczną, tatuaże, makijaż permanentny, 
opaleniznę w spreju, botox, porcela-
nowe i wybielane zęby, teraz przyjdzie 
moda na permanentne rzęsy.

Skąd ten pomysł?

Azjaci mają grube, gęste, sztywne 
i twarde włosy na głowie, ale w in-
nych miejscach są bardzo skąpo owło-
sieni. Znani są z produkcji najbardziej 
ekstrawaganckich peruk, np. brwi na-
turalnych czy peruk łonowych. Pięk-
ne Azjatki mają krótkie i proste rzęsy, 
więc ich marzeniem były długie, gęste 
i podkręcone rzęsy, jak u kobiet innych 
ras. Tak więc powiedzenie „potrzeba 
jest matką wynalazków” sprawdziło się 
kolejny raz.

Nowa metoda przedłużania rzęs 
istnieje już kilka lat. Po raz pierwszy 
wprowadziłam ją na początku 2005 
roku. Pierwszą próbę zagęszczenia 
i przedłużenia rzęs przeprowadziłam 
na młodej studentce wiedzy o teatrze, 
Magdzie Przygockiej-Nowak. Potem 

wprowadziłam ją jako jeden z elemen-
tów programu szkolenia „Makijaż ślub-
ny a analiza kolorystyczna”, w którym 
uczestniczyły m.in. panie Barbara i Ka-
tarzyna Rybczyk oraz Katarzyna Gry-
ska. Kosmetyczki, które jako pierwsze 
w Polsce widziały nowe, pojedyncze 
rzęsy, uznały je za ciekawy dodatek do 
makijażu ślubnego. Na zajęciach pa-
dło pytanie, czy można przyklejać rzęsy 
klejem do kępek na krótszy efekt. Tak, 
ale jest to zbyt pracochłonne i zupeł-
nie nieopłacalne. W ten sposób można 
ćwiczyć na początku, zanim nabierze 
się wprawy. Nauka trwa nawet 6 mie-
sięcy. Każda firma proponuje tu własną 
metodę pracy. Można zacząć od nakle-
jania pojedynczych rzęs na wytuszowa-
ne rzęsy klejem do kępek, potem tym 
samym klejem można spróbować przy-
kleić rzęsy odtłuszczone. Kiedy czuje-
my się już pewniej, stosujemy bardzo 
mocny, czarny transparentny klej, naj-
pierw na gumowej lalce (taśmą przy-
klejamy sztuczne rzęsy, najlepiej takie, 
które mają zróżnicowaną długość wło-
sków), a potem na kilku osobach, najle-
piej z rodziny. Niektóre firmy po szko-
leniu wymagają przysłania kilku foto-
grafii wykonanej pracy i dopiero po 
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!xcab23_red_makijaz.indd   37 2007-08-02   12:44:58



38 cabines | B | sierpień - wrzesień 2007

tym wydają certyfikaty. Inne po szko-
leniu zapraszają na egzamin końcowy, 
co wydaje się najrozsądniejsze.

Nowe rzęsy występują w trzech od-
mianach: syntetyczne, z ludzkich wło-
sów dezynfekowanych i z włosów po-
chodzenia zwierzęcego (z norek).

Przyklejanie takich rzęs jest usłu-
gą bardzo pracochłonną i kosztowną, 
ale za to efekt jest naprawdę spekta-
kularny.

Rzęsy syntetyczne są pojedyncze, 
zakończone spiczasto i doskonale imi-
tują prawdziwe rzęsy, dzięki czemu da-
ją naturalny efekt. Mają różną długość 
(4-15 mm), grubość (0,1 mm, 0,15 mm, 
0,2 mm, 0,25 mm), tzw. skręt – delikat-
ny lub mocny, w kształcie litery C, ko-
lory (czarny, jasny brąz, ciemny brąz, 
purpurowy, niebieski, zielony, natural-
ny blond, czerwony, w przyszłości bę-
dą złote i srebrne, a dostępne są rów-
nież diamentowo-kryształowe kulecz-
ki do ich ozdabiania). Klej występuje 
w 3 odmianach i zawsze w 2 kolorach 
(czarnym i bezbarwnym). Jest klej bar-
dzo mocny, odporny na temperaturę 
i wodę, elastyczny i matowy, a także 
klej delikatny do kępek, twardy i poły-
skujący po wyschnięciu. Specjalny płyn 
do kleju zachowuje jego elastyczność 
i utrwala efekt.

Przy nowej metodzie zagęszczania 
i przedłużania rzęs wykorzystuje się 
wyrastające rzęsy średniej długości. 
Rzęsa będzie tak długo utrzymywać 
sztuczną, aż sama wraz z nią i klejem 
odpadnie. Pytanie: i co wtedy? Może 
powstać brzydka luka między rzęsami 
i bywa, że czasami wygląda to bardzo 
dramatycznie. 

Cena usługi jest uzależniona od 
rodzaju i ilości użytych rzęs, a także 
metody pracy i doświadczenia. Koszt 

usługi w większości firm to co naj-
mniej 500 zł.

Rzęsy poliesterowe (niektórzy sto-
sują nazwę poliesterowo-jedwabne lub 
syntetyczno-jedwabne) gorzej od po-
zostałych reagują na stosowanie zalot-
ki do podkręcania rzęs i tuszu.

Rzęsy naturalne z włosów ludzkich 
są bardziej elastyczne i lepiej reagują 
na zmiany temperatur, zalotkę i tusz 
do rzęs niż syntetyczne, są też odpo-
wiednio droższe.

Rzęsy naturalne z norek robi się 
z wyselekcjonowanego włosia z ogo-
na norki. Rzęsy te są najdelikatniejsze, 
zarezerwowane – ze względu na wy-
soką cenę – dla gwiazd. Są najlżejsze 
i najbardziej zbliżone do naturalnych 
rzęs ludzkich. Utrzymują się najdłu-
żej, ich wadą jest jednak trudna do-
stępność oraz wysoki koszt materiału 
i usługi. Są wykonywane na indywidu-
alne zamówienie, o czym pisałam już 
w numerze 16. Cabines. Koszt usługi 
– 10.000 zł.

Do permanentnego zagęszczania 
rzęs nie polecam stosowania kępek, 
gdyż po ich usunięciu na krawędzi rzęs 
tworzą się dziury.

Pamiętaj!

Atesty azjatyckie i amerykańskie nie 
są honorowane w Europie, czyli także 
w Polsce. Klientka ma prawo zażądać 
podania składu chemicznego danego 

produktu, a każda osoba wykonująca 
jest zobowiązana przedstawić jej ów 
skład lub kopię atestu ze względu na 
możliwość alergii albo zwykłą cieka-
wość. W świetle prawa wszystkie pod-
mioty, od producenta i dystrybutora 
po osoby wykonujące usługę, są odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo i zdro-
wie klienta w związku z użyciem pre-
paratów i ich działaniem oraz wszelki-
mi konsekwencjami z tymi działaniami 
związanymi.

Istnieją firmy, które mają dobre rzęsy 
i akcesoria, ale używają zwykłego kle-
ju do kępek albo kleju, który ma skład 
niezgodny z normami UE.

Opinie polskich 
kosmetyczek z zagranicy 
i z kraju 

Pani Claudia Lipińska-Bury, polska ko-
smetyczka mająca własny salon w No-
wym Jorku, powiedziała kilka lat te-
mu: „Boję się tych mocnych klejów, bo 
gdyby się coś stało... tu są takie wyso-
kie odszkodowania...”. W tym roku za-
pytałam o to samo: „Potwierdzam to, 
co już mówiłam. Nie robię tego, bo się 
boję, choć na Manhattanie jest na to 
istny szał”.

Joanna Sińska z Anglii: „To jest fajne 
dla osób, które mają pieniądze i czas, 
rzęsy uzależniają. W Anglii klientki pła-
cą 600-1800 zł od usługi”.

Małgorzata Boroń: „Ważny jest dobry 
klej, czasami mam mieszane uczucia”.

Pielęgnacja

Należy codziennie stosować specjalny 
płyn do uelastyczniania kleju (można 
to porównać do mleczka uelastycznia-

makijaż

»

TECHNIKA 1 CZYLI TZW. L-KA (ODMIANA TECHNIKI ZAMKNIĘTEJ V)

TECHNIKA V OTWARTA
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jącego fugi między kafelkami glazury; 
jeśli się go nie zastosuje, fugi szybciej 
popękają). Jak radzi pani Joasia Sińska, 
najlepiej ułożyć pojemniczek w pobliżu 
szczoteczki do zębów.

Przedłużone rzęsy często wystarcza-
ją za cały makijaż, dla innych są tyl-
ko dodatkowym akcentem w makija-
żu oka. Demakijaż wykonujemy wtedy 
specjalnym beztłuszczowym płynem do 
oczu, potem wodą i pędzelkiem z natu-
ralnego luźno ułożonego włosia, zwa-
nym „miotełką”.

Tuszowanie rzęs jest zbyteczne, ale 
jeśli ktoś koniecznie chce, powinien uży-
wać produktów beztłuszczowych (ist-
nieją tusze i eyelinery na bazie wody).

Nowy sposób zagęszczania i prze-
dłużania rzęs, dzięki specjalnemu kle-
jowi, jak obiecuje reklama, gwarantu-
je wspaniały efekt przez 2-3 miesiące, 
a ściślej mówiąc – przez 6-8 tygodni. 
Co dwa tygodnie należy przychodzić 
na uzupełnienia i drobne poprawki, 
co trochę przypomina procedurę przy 
sztucznych paznokciach.

Permanentne rzęsy przykleja się 
w trzech rzędach na naturalne rzęsy 
o średniej długości, rzęsę do rzęsy, nie 
dotykając powieki. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na bezpieczeństwo 
pracy. To są oczy!

Pewna japońska firma proponuje za-
klejać powieki górne, tak aby widoczne 
były tylko rzęsy. Ten pomysł jest wart 
naśladownictwa również dlatego, że 
poruszanie powiek zmienia położenie 
krawędzi rzęs, co wpływa na ich ukła-
danie się i kierunek przyklejania nowych 
rzęs. Dzięki temu usztywniamy ruch ga-
łek, uniemożliwiając klientce otwieranie 
oczu w trakcie pracy i zmniejszając ry-
zyko przykrego wypadku.

Przeciwwskazania

Ciąża, klaustrofobia, fobia nerwowe-
go wyrywania włosów z ciała, syndrom 
suchego oka, oczy wrażliwe, zapalenie 
spojówek i inne choroby oczu, jak jęcz-
mień czy inne narośla, oczy zakrapiane 
przed badaniami okulistycznymi, przed 
i po operacjach oczu, choroby zakaź-
ne, katar, alergia (ryzyko uczulenia na 
płatki kolagenowe, płyny zmywające, 
rozpuszczające czy sam klej). Osoby no-

PRZYKŁADY TECHNIKI C (ODMIANA TECHNIKI ZAMKNIĘTEJ U)
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szące szkła kontaktowe powinny przed 
zabiegiem je zdjąć.

Różne metody 
aplikowania rzęs

Kępki występują w dwóch odmianach 
ułożenia: 
• kępki pojedyncze, które wbrew po-

zorom składają się z kilku rzęs o róż-
nej długości, imitując jedną, spicza-
sto zakończoną rzęsę, jak pędzelek 
eyelinera nr 0000,

• kępki mocno rozchylone, które moż-
na samodzielnie przykleić i ściągnąć. 
Reklama obiecuje 4 tygodnie trwa-
łości kleju, ale zdarza się, że wytrzy-
mują tylko kilka dni. 

Sztuczne rzęsy można przyklejać też 
jednorazowo na pomalowane maskarą 
własne rzęsy. 

Kępki przyklejamy, chwytając pęsetą 
czubek kępki i mocząc w kleju 2/3 jej dłu-
gości, następnie przeciągamy ją wzdłuż 
naturalnej rzęsy i układamy tak, by nie 
dotykała skóry. Klej po wyschnięciu jest 
twardy, połyskujący i kruszy się.

Na jednym oku można przykleić ok. 
30 rzęs w zależności od typu urody 
i życzeń klientki. Są firmy, które przy-
klejają rzęsy na każdej rzęsie natural-
nej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 
rzęsy naturalne odpadają wraz z do-
czepioną rzęsą i klejem, efekt końco-
wy może być szokujący.

• Istnieje możliwość sklejenia rzęs lub 
skóry, a nawet uszkodzenia oka.

• Można sobie niechcący wyrwać rzę-
sy, np. podczas snu.

Farbowanie rzęs!

Jest wskazane przed permanentnym 
zagęszczeniem rzęs dla osób o jasnych 
końcówkach lub jasnych rzęsach. Do-
brze jest powtórzyć je w trakcie uzu-
pełniania, by odświeżyć kolor odrasta-
jących włosków, które są jasne i wyglą-
dają mało estetycznie.

Najnowsza metoda z USA 
– implanty rzęs

Długie, gęste rzęsy można też uzyskać 
dzięki zabiegowi chirurgicznemu. Z karku 
wycina się włosy i przenosi na powiekę.

Konkurs!

10 pierwszych klientek, które zamówią 
kosmetyki Stagecolor za kwotę co naj-
mniej 1000 zł, otrzyma komplet poje-
dynczych rzęs dla jednej klientki.

Nowość! 

Pojedyncze rzęsy są nowością w Polsce, 
ale pojedyncze rzęsy zakończone kil-
koma końcówkami to nowinka, której 
jeszcze nie ma nawet w USA. Tej me-
todzie wróżę prawdziwy sukces z kilku 
powodów: rzęsy będą bardziej zagęsz-
czone przy użyciu mniejszej ilości wło-
sków, będą trwalsze, ponieważ są lżej-
sze i opierają się o sąsiadujące rzęsy, 
mniej rzęs wypada, a efekt zagęszcze-
nia jest czterokrotnie większy.

Uwaga: Na odwiedzających nasze 
internetowe strony www.luiza.de cze-
ka niespodzianka!

Luiza Lenartowicz

Argumenty za nową 
metodą:

• Można przyklejać je na górnej i dol-
nej powiece.

• Rzęsy można przedłużyć nawet 
o połowę.

• Można osiągać różne efekty, od na-
turalnych po spektakularne.

• Świetne na szczególne okazje, np. 
ślub, sylwester, studniówka, dla 
osób wykonujących zawody takie 
jak aktorka, piosenkarka, modelka, 
spikerka itp.

Argumenty przeciw:

• Praca żmudna i czasochłonna, ob-
ciąża wzrok i kręgosłup (wykonuje 
się ją z lampą i szkłem powiększa-
jącym na fotelu kosmetycznym).

• Długotrwała nauka, wymaga długie-
go i odpowiedzialnego treningu.

• Dodatkowy czas i koszty związane 
z koniecznością uzupełnień i popra-
wek co 7-14 dni.

• Codzienna pielęgnacja jest koniecz-
na w celu przedłużenia efektu.

• Rzęs nie należy dotykać, nie wolno 
trzeć oczu.

• Codzienne wykonywanie makijażu 
jest utrudnione.

• Mogą występować alergie.
• Można się uzależnić.
• Źle zaaplikowany klej może  

drażnić oczy.

makijaż

        ...dla osób, które mają bardzo 
     cienkie i krótkie rzęsy

»

Maluj przestrzeń między rzęsami kremowym eyelinerem 
Cake Stagecolor lub bardzo miękką 
czarno-brązową kredką albo zrób 
sobie na wewnętrznej górnej krawę-
dzi rzęs makijaż permanentny.
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