
Έλενα Βεντούρα
Microblading Specialist
Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σχετικά με Εμένα
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Στη συνέχεια μετακόμισα Θεσσαλονίκη
όπου σπούδασα γραφιστική και ελεύθερο σχέδιο. Ασχολήθηκα επαγγελματικά με
την γραφιστική τα επόμενα χρόνια μέχρι που αποφάσισα να κάνω μια στροφή
στην καριέρα μου. Μια πάθηση που αντιμετωπίζω η γυροειδής αλωπεκία που
είναι ουσιαστικά ένας τύπος τριχόπτωσης ήταν η αίτια που κατέφυγα στην μέθοδο
microblading, γνωστό και ως ημιμόνιμο τατουάζ τρίχα-τρίχα.

Βλέποντας τα αποτελέσματα της μεθόδου πάνω μου αποφάσισα να παρακολουθήσω
ένα σεμινάριο εκμάθησης της τεχνικής αυτής με σκοπό να δουλέψω πάνω σε αυτό το
αντικείμενο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω αποκτήσει πολλή μεγάλη εμπειρία και έχω
αναδειχτεί πλέον σε microblading specialist.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Με μεγάλη εμπειρία και αναρίθμητες εφαρμογές microblading θα σας βοηθήσω να
αποκτήσετε τα φυσικά καλοσχηματισμένα φρύδια που ονειρεύεστε χρησιμοποιώντας
πάντα τα πιο ποιοτικά προϊόντα. Ξεχάστε τα μολύβια και τις μάσκαρες φρυδιών και
γλιτώστε χρόνο από το καθημερινό σας μακιγιάζ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του microblading θα γίνει διόρθωση, σχήματος φρυδιών
και εφαρμογή του ημιμόνιμου τατουάζ. Κατά την δεύτερη συνεδρία, περίπου ένα
μήνα μετά, θα γίνει έλεγχος του σχεδίου και διορθώσεις όπου κρίνονται απαραίτητες,
όπως πέρασμα στα σημεία τα οποία έχουν χαθεί και δεν έχει εμφυτευθεί η χρωστική.
Αφού έχουμε τελειώσει τις συνεδρίες, ανάλογα πόσο καιρό θα μας διαρκέσει το
ημιμόνιμο τατουάζ εάν θέλουμε να το ανανεώσουμε και κάνουμε τη συντήρηση,
αλλιώς το αφήνουμε να ξεθωριάσει και να έρθει στη φυσική του μορφή όπως ήταν
πρώτα.

Τέλος, παρέχω διήμερα σεμινάρια για να σας μεταδώσω τις απαραίτητες γνώσεις
και να ξεκινήσετε την καριέρα σας στο microblading φρυδιών και να αναδειχθείτε
σε microblading expert. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και τo διήμερο
πρόγραμμα αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος.
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