
mikropigmentacija kot estetska re!itev za 
dolo"ene te#ave posameznikov,” je pojasnila 
Maja, ki novo znanje #e uporablja na 
!tevilnih Slovenkah. “V veselje mi je, da sem 
lahko del preobrazbe nekoga in da lahko 
moje delo nekomu zares koristi, saj daje 
"loveku ob"utek celovitosti. Vesela sem, da 
je s svojim delom osre"im nekoga. Ko dobi! 
dober odziv in nepopisno veselje #ensk, ve!, 
da si na pravi poti,” je !e povedala Maja, ki 
je !e pojasnila, kdo vse naj se odlo"i za 
semipermanentno li"enje. “V bistvu se za 
tovrstno korekcijo lahko odlo"i vsak. Torej, 
kdor nima "asa za vsakodnevno li"enje, #eli 
biti urejen vsak dan, 24 ur na dan in sedem 
dni v tednu, je slep ali slaboviden, rad hodi 
v savne, bazene, na morje, veliko potuje, #eli 
izpopolniti videz na sodoben in diskreten 
na"in, se #eli brezskrbno ukvarjati s 
!portom, pri tem pa ohraniti popoln make 
up, #eli "as in denar nameniti drugim stva-
rem ali opravlja zahtevno delo mame, po-
slovne #enske in gospodinje. Prakti"no ni 
ovir, da kdo ne bi bil primeren za tovrstne 
lepotne popravke,” je za konec !e povedala 
Maja, ki vse informacije ponuja tudi na svoji 
spletni strani www.dermagraphics.si. 
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Priznana viza!istka Maja "u#njara Gabor 
priznava, da vedno stremi po novih podvigih 
in ciljih, zato se je odpravila na izobra!eva-
nje na priznano britansko #olo. Samo za 
Story je spregovorila o svojih izku#njah in 
novem znanju.

M
aja $u!njara Gabor, ki #e vrsto 
let uspe!no deluje v tandemu s 
sestro, modno oblikovalko 
Nino $u!njara, s katero veljata 
za ‘dobri vili slovenskih estrad-

nic’, se z li"enjem profesionalno ukvarja #e 
ve" kot 10 let in na glas pove, da svoje delo 
obo#uje in ga ne bi zamenjala za ni" na sve-

Po strokovno znanje v London
tu. “Ko najde! tisto nekaj, kar opravlja! kot 
svojo slu#bo, pri tem pa pravzaprav nima! 
ob"utka, da zares dela!, si obdan z najbolj 
zanimivimi ljudmi in pestrim dnevnim 
urnikom, ti nikoli ni dolg"as in noben dan 
ni enak prej!njemu, se igra! z barvami in 
"opi"i, potem lahko re"e!, da si zadel dobit-
no sre"ko,” je priznala Maja, ki pa je znana 

po tem, da nikoli ne neha prem-
levati, kako bi lahko svoje poslanstvo !e 
oplemenitila. “Jaz ne bi bila jaz, "e ne bi 
vedno znova stremela po novih stvareh, 
izzivih in stopni"kah. %e nekaj "asa sem ve-
dela, da je "as za nov podvig in cilj, pred 
kratkim pa sem tudi zares zavila na novo 
pot.” Prav zato se je ambiciozna viza#istka 
odpravila v London, kjer se je #e dvakrat 
udele#ila strokovnih !olanj na lepotnem 
podro"ju, s "imer je pridobila znanje, ki ga 
ima v Sloveniji redkokdo. “Anglija je trenut-
no vodilna dr#ava na podro"ju mikropig-
mentacije, zato sem si izbrala London, kjer 
sem se udele#ila dveh !olanj pri resni"no do-
brih u"iteljih za podro"je mikropigmentaci-
je, in sicer za semipermanentno li"enje in 
medicinsko mikropigmentacijo,” je povedala 
Maja, ki nam je to pojasnila tudi na malce 
bolj preprost na"in. “Mikropigmentacija kot 
kozmeti"no tetoviranje se vedno bolj upora-
blja tudi za estetske re!itve na medicinskem 
podro"ju. %elela bi izpostaviti predvsem tisti 
del mikropigmentacije, ki ljudem ni tako ze-
lo poznan. Omogo"a namre" barvno korek-
cijo prsnega kolobarja in bradavic, za katero 
se najve"krat odlo"ijo #enske, ki so na pri-
mer prestale rekonstrukcijo prsi, in je to 
nekak!na pika na i, vizualni zaklju"ek neke 
zgodbe. Poleg tega pa je primerna !e za 
barvno korekcijo brazgotin, lasi!"a, nepig-
mentiranih lis ... V veliki meri pa se s poseb-
no metodo, imenovano MCA, lahko 
meh"ajo in zmanj!ajo brazgotine, opekline, 
posledice aken itd. V svetu je mikropigmen-
tacija v lepotne namene #e nekaj povsem 
obi"ajnega in predvsem nekaj prakti"nega, 
saj tako #enskam kot tudi mo!kim omogo"a 
urejen videz 24 ur na dan in sedem dni v 
tednu. Vedno bolj pa je izpostavljena tudi 

“!e nekaj "asa sem 
vedela, da je "as za nov 

podvig in cilj, pred kratkim 
pa sem tudi zares zavila 

na novo pot. Odlo"ila sem 
se za dve strokovni #olanji 

na priznanih klinikah v 
Londonu.”

 Napisal Nejc Sim!i"
 Fotografije Klemen Razinger in osebni arhiv

PIKA NA I
Mikropigmentacija kot kozmeti!no tetoviranje 
omogo!a tudi barvno korekcijo prsnega kolobarja 
in bradavic, za katero se najve!krat odlo!ijo "en-
ske, ki so na primer prestale rekonstrukcijo prsi, 
in je to nekak#en vizualni zaklju!ek neke zgodbe.

$AS ZA IZOBRAZBO 
Ambiciozna viza"istka se je "e dvakrat udele"ila stro-
kovnih #olanj v Londonu, s !imer je pridobila znanje, ki 
ga ima v Sloveniji redkokdo.

 LONDONSKA KLINIKA 
Maja v dru"bi direkto-
rice londonske lepotne 
klinike Debre Robson, 
kjer je opravljala stro-
kovno izobra"evanje.  

PRAKSA  
Seveda ni pridobila 
znana le v teoriji, 
ampak je v Londonu 
opravljala tudi prakso. 


