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Σχετικά με Εμένα
Είμαι Μake Up και Permanent Make Up Artist. Ασχολούμαι με την τέχνη του μακιγιάζ,
του ημιμόνιμου μακιγιάζ καθώς και με το extension βλεφαρίδων και διατηρώ το δικό
μου Make Up και Permanent Make Up στούντιο στην Πάτρα. Έχω κερδίσει την πρώτη
θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό ημιμόνιμου μακιγιάζ φρυδιών ανάμεσα σε καλλιτέχνες
από όλο τον κόσμο.

Έχω σπουδάσει Λογιστική και Μάρκετινγκ και παρόλο που εξάσκησα το επάγγελμα
αυτό για μερικά χρόνια, με κέρδισε ο χώρος της ομορφιάς. Σπούδασα makeup artist
σε ΙΙΕΚ και στη συνέχεια στο Freddy Make Up Stage του Φρέντυ Καλομπράτσο, αλλά
δεν επαναπαύομαι και συνεχώς παρακολουθώ σεμινάρια για να εξελίσσομαι σαν
καλλιτέχνης αλλά και να ενημερώνομαι για ότι αφορά τις τελευταίες τάσεις και ότι
πιο επίκαιρο στο χώρο.

Έχω αναλάβει τα μακιγιάζ σε παραστάσεις σύγχρονου χορού, σε θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις, σε fashion shows, στα καλλιστεία Star Hellas και Miss Hellas,
σε διαφημιστικές καμπάνιες εταιρειών. Επίσης έχω κάνει τα μακιγιάζ γνωστών
καλλιτεχνών και έχω επιμεληθεί το μακιγιάζ για εξώφυλλα περιοδικών.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Εξειδικεύομαι στο νυφικό μακιγιάζ, γιατί αγαπάω πολύ να βλέπω κάθε γυναίκα στην
πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της και να έχω συμβάλλει σε αυτό το αποτέλεσμα.
Παρέχω υπηρεσίες για ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών, χειλιών και ματιών, αλλά και
βραδινό μακιγιάζ, μακιγιάζ φωτογραφήσεων, βαφή φρυδιών, σχηματισμό φρυδιών,
βαφή βλεφαρίδων, θεραπεία ενδυνάμωσης.

Επίσης, παρέχονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για την τέχνη του ημιμόνιμου μακιγιάζ με
μηχάνημα και microblading. Οι πρακτικές εφαρμογές πραγματοποιούνται σε Latex και
σε φυσικά μοντέλα. Όλα τα υλικά της εκπαίδευσης παρέχονται δωρεάν και στο τέλος
των σεμιναρίων λαμβάνεται αναγνωρισμένο δίπλωμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Νυφικό Μακιγιάζ

 Βραδινό Μακιγιάζ

 Αερογράφος

 Μακιγιάζ Φρυδιών

 Μακιγιάζ Χειλιών

 Μακιγιάζ Ματιών

 Μακιγιάζ Φωτογραφήσεων

 Αποκατάσταση Θηλής

 Eyelash Extension

 Βαφή Βλεφαρίδων

 Βαφή Φρυδιών

 Henna Φρυδιών

 Botox

 Dry Needling

 Μεσοθεραπεία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα
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