
u r o d a
76

fot. Salon Urody Magdalena Sip

W pięknej
odsłonie
w wyjątkowym dniu!

Współczesna kosmetologia oferuje szeroki wachlarz możliwości! Bez problemu możemy trwale usunąć 
drobne naczynka, pięknie zarysować linię swoich brwi czy poprawić kontur ust. A nawet sprawić by 
nogi były idealnie gładkie nogi, bez konieczności ich codziennej depilacji. O czym warto wiedzieć i jak 
przygotować się do zabiegów kosmetycznych przed ślubem? O sekretach zawodu, nowoczesnych 
technikach laserowych i sztuce wykonywania makijażu permanentnego mówi Magdalena Sip z 
podwarszawskiego Salonu Urody, nasz ekspert od pielęgnacji urody i nowinek kosmetycznych.

MODA ŚLUB: Czy w przypadku ma-
kijażu permanentnego możemy mó-
wić o modzie? Słowem jakie zabiegi 
najchętniej wybierają klientki w pani 
salonie? 

MS – Wśród pań bardzo modny jest 
obecnie makijaż brwi microblading, ale 
też ombre. Technika włoskowa, którą 
stosuję pozwala na całkowitą rekon-
strukcję, jak i uzupełnienie włosków 
brwi. W ten sposób uzyskuję napraw-
dę bardzo naturalny efekt. Jeśli chodzi 
o makijaż ust, popularny jest zabieg 
techniką tzw. cieniowania. Doskonale 
sprawdza się w przypadku wąskich ust, 
gdyż można je delikatnie powiększyć 
i nadać im efekt 3D. Równie popularna 
jest technika wypełnienia, dająca efekt 
pomadki. Sto procent elegancji!

MODA ŚLUB: Czy panowie również 
odwiedzają pani gabinet?
MS – Oczywiście! Mój salon odwiedza-
ją całe rodziny, co mnie ogromnie cie-
szy! Zarówno Panie, jak i panowie chęt-
nie decydują się na zabiegi w zakresie 
laserowego zamykania naczynek na twa-
rzy. Na tym polu niezastąpionym jest 
system VariLite amerykańskiej firmy 
CUTERA. Służy do kompleksowego 
rozwiązywania problemów w dziedzi-
nie laserowego leczenia zmian skór-

nych. Ponadto wiele osób korzysta też 
z bardzo skutecznych zabiegów odchu-
dzających (kriolipoliza LipoCryo), jak 
i zabiegów falami radiowymi Endymed 
3DEEP® mającymi na celu napięcie 
skory i zredukowanie wiotkości ciała. 

MODA ŚLUB: Jaki zabieg zapropono-
wałby pani niezdecydowanej klientce?

MS – Zgodnie z aktualnymi trendami, 
staram się w sposób niezwykle natu-
ralny podkreślić urodę, tak aby klientka 
była usatysfakcjonowana nowym wize-
runkiem. Brwi zwykle staram się albo 
zagęścić włoskami, albo zaakcentować 
delikatnym cieniem. Paniom polecam 
również wysublimowany w wyrazie 
makijaż permanentny ust. Najlepiej 
w odcieniu ust lub niewiele różniącym 
się od nich. Pole manewru jest ogromne. 
Zawsze proponuję paniom wykonanie 
rysunku makijażu kresek, brwi czy ust. 
To zwykle pomaga rozwiać wszelkie 
wątpliwości wśród niezdecydowanych 
osób. 

MODA ŚLUB: Przyszła panna młoda 
ma dylemat czy makijaż permanent-
ny brwi lub ust spełni jej oczekiwania? 
Przede wszystkim obawia się czy efekt 
będzie naturalny. Jak rozwiać jej obawy?

MS – Mogę zapewnić, że będzie bardzo 
zadowolona, jeśli swoją urodę powierzy 
profesjonalistom, którzy oprócz długo-
letniej praktyki w tym zawodzie, stosują 
najnowsze techniki i pracują na świato-
wej klasy sprzęcie. 

MODA ŚLUB: Jak to wygląda w pani 
gabinecie?

MS – Ponieważ przywiązuję ogromną 
wagę do kwestii bezpieczeństwa, dlatego 
wybrałam sterylne w pracy urządzenie 
Long Time Liner. Co ważne, igły do ma-
kijażu dla każdej klientki są jednorazo-
we i cienkie, przez co zabieg jest niemal 
nieodczuwalny. Posiadam też niemiecki 
autoklaw Melag 15, który jest gwarantem 
higieny mojej pracy i za pomocą pary ste-
rylizuje elementy urządzenia wykonane ze 
stali nierdzewnej. Long Time Liner jako 
jedyne urządzenie na świecie posiada cer-
tyfikat medyczny, dzięki czemu ma sze-
rokie spektrum zastosowania. Doskonale 
sprawdza się np. przy tworzeniu rozświe-
tleń pod brwiami lub ustami (liplight).
W swojej praktyce wykorzystuję tylko 
najwyższej klasy urządzenia, które są 
obecne w najbardziej prestiżowych kli-
nikach laserowych. Barwniki używane 
do makijażu są mineralne, nieorganicz-
ne i bez metali ciężkich, wyglądają nie-
zwykle naturalnie na naszej twarzy nie 
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zmieniając tonacji, a jedynie jaśniejąc. 

MODA ŚLUB: Z jakim wyprzedze-
niem przyszła panna młoda powinna 
odwiedzić Salon Urody Magdalena 
Sip, jeśli zdecyduje się na makijaż per-
manentny brwi i ust? 

MS – Ważne jest, aby decyzji nie odkła-
dać na ostatni moment przed planowa-
nym ślubem. Bezpiecznym odstępem 
czasowym, aby wykonać makijaż per-
manentny ust będzie okres około dwóch 
miesięcy. Natomiast brwi szybciej ule-
gają regeneracji po wykonanym zabie-
gu, dlatego wizytę w gabinecie wystar-
czy zaplanować 6 tygodni wcześniej. 
Musimy pamiętać, że w obu przypad-
kach wykonuje się jeszcze korektę, stąd 
wynika konieczność zarezerwowania 
więcej czasu.

MODA ŚLUB: W ostatnim czasie gło-
śno jest na temat różnych zabiegów 
laserowych. Proszę powiedzieć czy la-
serowa depilacja jest skuteczna w 100 
procentach?

MS – Tak, lecz laser laserowi nie jest 
równy. Warto o tym pamiętać, aby po-
tem nie być rozczarowanym z efektów. 
Jeżeli chodzi o usuwanie zbędnego 
owłosienia to w swojej pracy wykorzy-
stuję laser diodowy LightSheer firmy 
Lumensis. Jest najnowszym i zarazem 
najmocniejszym systemem w cenionej 
na całym świecie serii LIGHTSheer, 
uchodzącej za najskuteczniejszy laser 
w dziedzinie fotodepilacji. Nie tylko 
trwale usuwa niechciane włosy w spo-
sób  bezinwazyjny, ale przede wszyst-
kim nie powoduje uszkodzeń skóry. To 
najskuteczniejszy laser depilacyjny na 
rynku światowym. 

MODA ŚLUB: I dzięki takim wyna-
lazkom możemy zapomnieć raz na za-
wsze o utrapieniu, jakim są odrastają-
ce szybko włoski?

MS – Należy pamiętać, że do pełnego 
sukcesu potrzebna jest seria 6-8 za-
biegów depilacji laserowej LightSheer, 
aby pozbyć się trwale owłosienia. Wy-
jątkiem jest okolica bikini (wymaga 
niekiedy więcej wizyt) oraz wąsik (lubi 
powracać ze względu na hormonalne 
podłoże). Natomiast w przypadku po-
zostałych partii ciała na przestrzeni od 
2 do 5 lat możemy wykonać jeden za-

bieg przypominający w przypadku, gdy 
pojawi się 1 proc.-5 proc. włosków na 
tle hormonalnym, np. po ciąży czy ku-
racji hormonalnej. 

MODA ŚLUB: O czym należy pamię-
tać przed zabiegiem, jak się do niego 
przygotować?

MS – Chcąc przystąpić do depilacji 
z użyciem lasera należy przez minimum 
miesiąc nie stosować żadnej z innych 
metod usuwania włosów, które mogą 
uszkodzić  mieszek włosowy. Mam na 
myśli: wosk, depilator i pęsetę. Kremy 
do depilacji czy maszynka są wskazane. 
W dniu zabiegu musimy być zdrowe. 
Trzeba tez wyeliminować z  diety zioła. 
A ponadto przez miesiąc unikamy pro-
mieni słonecznych, zaś przez minimum 
przez 3 tygodnie zapominamy o sola-
rium. Włos nadający się do tego typu 

zabiegu powinien być minimalnie ciem-
niejszy niż skóra. Włoski siwe czy rude, 
czy też mieszek włosowy nie nadają się 
do potraktowania ich laserem.

MODA ŚLUB: Czas naszej rozmo-
wy dobiegł końca, dziękuję bardzo za 
wszystkie cenne porady. 
MS – Również dziękuję i zapraszam 
wszystkie panie, nie tylko te które nie-
bawem planują stanąć na ślubnym ko-
biercu, na konsultację do Salonu Urody 
Magdalena Sip w Julianowie koło Pia-
seczna. Chętnie doradzę i wykonam 
rysunek makijażu kresek, brwi czy ust. 
W ten prosty sposób będzie można zo-
baczyć siebie w nowej i pięknej odsło-
nie. A z racji, że to świąteczny numer, 
życzę redakcji oraz Państwa czytelni-
kom: magicznych Świąt i szampańskie-
go humoru przez cały 2018 rok! 

MODA ŚLUB: - Dziękuję!  

O Salonie Urody  
Magdalena Sip
Magdalena Sip jest zdobywczynią prestiżo-
wej licencji Long Time Liner. Specjalizuje 
się w makijażu permanentnym i mikropig-
mentacji medycznej. Szkoliła się m.in. pod 
okiem  cenionej Mistrzyni w świecie makijażu 
permanentnego Magdaleny Bogulak (założy-
cielki Sharley). W swoim salonie w Julianowie 
koło Piaseczna świadczy również usługi w za-
kresie depilacji laserowej nowoczesnym lase-
rem Light Sheer Duet,  a także zabieg zamy-
kania naczynek jednym z najlepszych laserów 
na świecie Varilite. Więcej informacji o ofercie 
salonu można znaleźć na stronie www: www.
makijazpermanentny-longtimeliner.pl oraz 
na Facebooku: https://www.facebook.com/
SalonUrodyMagdalenaSip/

Salon Urody Magdalena Sip, 
Julianów k/Warszawy 
(okolice Piaseczna) 05-500, 
ul. Julianowska 68d. 
Tel: 516 184 261


