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sc HIGIÉNIAI MODULOK ÉS TŰKONFIGURÁCIÓK

 

1es nano

     0,25 mm                      Száltetoválások, szemöldök eltávolítás, areola kontúr                                     

     
    0,25 mm                     Száltetoválások, ajakkontúr, akvarell szájtetoválás, areola kontúr  

     
     0,18 mm                      Száltetoválás, púderes szemöldök, füstös szemkontúr, ajak-
            kontúr, ajaksatír, akvarell szájtetoválás

    0,33 mm                      Száltetoválás, púderes szemöldök, füstös szemkontúr, szem-
                                          ajakkontúr, ajaksatír, akvarell, rúzsos szájtetoválás    

     0,25 mm                      Szál, satír, hibrid szemöldök, akvarell, rúzsos száj

    0,33 mm                      Szemöldök satír, korrekciók, szemkontúr színkorrekciók
           rúzsos satír, areola satír

    0,18 mm                     Púderes satír, hibrid szemöldök, eltávolítás, füstös szem,
                                         szemkontúr, szájkontúr, rúzsos szájtetoválás

    0,25 mm                      Satír, szemöldök színkorrekció, szemkontúr, színkorrekció,
                                          rúzsos satírtetoválás, areola kontúr és satír

1es nano NT

1es micro

1es liner

3as nano sloped

3as liner

3as micro

3as outline
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3as power

     0,33 mm                      Satírtetoválás, szemöldök eltávolítás, ajakkontúr, rúzsos 
                                           ajaksatír, areola kontúr és satír                                     

    0,33 mm                     Satírtetoválások, hibrid szemöldök, eltávolítás, rúzsos ajaksatír  

     
     0,33 mm                      Satírtetoválás, eltávolítás, rúzsos ajaksatír, areola satír, 
                                           camou�age satírozás

    0,25 mm                      Száltetoválás, púderes szemöldök, hibrid szemöldök, eltávolítás, 
                                          rúzsos szájtetoválás    

     0,33 mm                      Színkorrekciós szemöldök satírtetoválás, rúzsos ajaktetoválás,
                                           areola kontúr, camou�age satír

    0,33 mm                     Színkorrekciós szemöldök satírtetoválás, rúzsos ajaktetoválás,
                                         areola kontúr, camou�age satír

    0,33 mm                     Szemöldök eltávolítás, rúzsos szájtetoválás, areola kontúr és 
                                         satír, camou�age kontúr és satír

    0,33 mm                      Szemöldök eltávolítás, areola satír, camou�age satír

3as sloped

4es �at

5ös nano sl.

5ös round

5ös shader

5ös power

5ös magnum
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5ös sloped

     0,33 mm                      Szemöldök eltávolítás, rúzsos ajaksatír, areola kontúr és satír
                                           camou�age kontúr és satír                                                                                

    0,33 mm                     Szemöldök eltávolítás, rúzsos ajaksatír, areola és camou�age satír  

     
     0,33 mm                      Szemöldök eltávolítás, rúzsos ajaksatír, areola erős satír 
                                           camou�age erős satír

    0,33 mm                      Szemöldök eltávolítás, areola lágy satír camou�age lágy satír    

7es round

7es power

9es magnum

kimondottan �nom nyomaték

�nom nyomaték

közepes nyomaték

erőteljesebb nyomaték

JELMAGYARÁZAT

Swiss Color CLASSIC
higiéniai modul

Swiss Color TOP
higiéniai modul

Swiss Color SYMPHONY
higiéniai modul
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