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AKTUALNO
LONDONSKA KLINIKA
Maja v družbi direktorice londonske lepotne
klinike Debre Robson,
kjer je opravljala strokovno izobraževanje.

PIKA NA I
Mikropigmentacija kot kozmetično tetoviranje
omogoča tudi barvno korekcijo prsnega kolobarja
in bradavic, za katero se največkrat odločijo ženske, ki so na primer prestale rekonstrukcijo prsi,
in je to nekakšen vizualni zaključek neke zgodbe.

“Že nekaj časa sem
vedela, da je čas za nov
podvig in cilj, pred kratkim
pa sem tudi zares zavila
na novo pot. Odločila sem
se za dve strokovni šolanji
na priznanih klinikah v
Londonu.”

ČAS ZA IZOBRAZBO
Ambiciozna vizažistka se je že dvakrat udeležila strokovnih šolanj v Londonu, s čimer je pridobila znanje, ki
ga ima v Sloveniji redkokdo.

Po strokovno znanje v London
Priznana vizažistka Maja Šušnjara Gabor
priznava, da vedno stremi po novih podvigih
in ciljih, zato se je odpravila na izobraževanje na priznano britansko šolo. Samo za
Story je spregovorila o svojih izkušnjah in
novem znanju.
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aja Šušnjara Gabor, ki že vrsto
let uspešno deluje v tandemu s
sestro, modno oblikovalko
Nino Šušnjara, s katero veljata
za ‘dobri vili slovenskih estradnic’, se z ličenjem profesionalno ukvarja že
več kot 10 let in na glas pove, da svoje delo
obožuje in ga ne bi zamenjala za nič na sve-

tu. “Ko najdeš tisto nekaj, kar opravljaš kot
svojo službo, pri tem pa pravzaprav nimaš
občutka, da zares delaš, si obdan z najbolj
zanimivimi ljudmi in pestrim dnevnim
urnikom, ti nikoli ni dolgčas in noben dan
ni enak prejšnjemu, se igraš z barvami in
čopiči, potem lahko rečeš, da si zadel dobitno srečko,” je priznala Maja, ki pa je znana

po tem, da nikoli ne neha premlevati, kako bi lahko svoje poslanstvo še
oplemenitila. “Jaz ne bi bila jaz, če ne bi
vedno znova stremela po novih stvareh,
izzivih in stopničkah. Že nekaj časa sem vedela, da je čas za nov podvig in cilj, pred
kratkim pa sem tudi zares zavila na novo
pot.” Prav zato se je ambiciozna vizažistka
odpravila v London, kjer se je že dvakrat
udeležila strokovnih šolanj na lepotnem
področju, s čimer je pridobila znanje, ki ga
ima v Sloveniji redkokdo. “Anglija je trenutno vodilna država na področju mikropigmentacije, zato sem si izbrala London, kjer
sem se udeležila dveh šolanj pri resnično dobrih učiteljih za področje mikropigmentacije, in sicer za semipermanentno ličenje in
medicinsko mikropigmentacijo,” je povedala
Maja, ki nam je to pojasnila tudi na malce
bolj preprost način. “Mikropigmentacija kot
kozmetično tetoviranje se vedno bolj uporablja tudi za estetske rešitve na medicinskem
področju. Želela bi izpostaviti predvsem tisti
del mikropigmentacije, ki ljudem ni tako zelo poznan. Omogoča namreč barvno korekcijo prsnega kolobarja in bradavic, za katero
se največkrat odločijo ženske, ki so na primer prestale rekonstrukcijo prsi, in je to
nekakšna pika na i, vizualni zaključek neke
zgodbe. Poleg tega pa je primerna še za
barvno korekcijo brazgotin, lasišča, nepigmentiranih lis ... V veliki meri pa se s posebno metodo, imenovano MCA, lahko
mehčajo in zmanjšajo brazgotine, opekline,
posledice aken itd. V svetu je mikropigmentacija v lepotne namene že nekaj povsem
običajnega in predvsem nekaj praktičnega,
saj tako ženskam kot tudi moškim omogoča
urejen videz 24 ur na dan in sedem dni v
tednu. Vedno bolj pa je izpostavljena tudi

PRAKSA
Seveda ni pridobila
znana le v teoriji,
ampak je v Londonu
opravljala tudi prakso.
mikropigmentacija kot estetska rešitev za
določene težave posameznikov,” je pojasnila
Maja, ki novo znanje že uporablja na
številnih Slovenkah. “V veselje mi je, da sem
lahko del preobrazbe nekoga in da lahko
moje delo nekomu zares koristi, saj daje
človeku občutek celovitosti. Vesela sem, da
je s svojim delom osrečim nekoga. Ko dobiš
dober odziv in nepopisno veselje žensk, veš,
da si na pravi poti,” je še povedala Maja, ki
je še pojasnila, kdo vse naj se odloči za
semipermanentno ličenje. “V bistvu se za
tovrstno korekcijo lahko odloči vsak. Torej,
kdor nima časa za vsakodnevno ličenje, želi
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, želi
izpopolniti videz na sodoben in diskreten
način, se želi brezskrbno ukvarjati s
športom, pri tem pa ohraniti popoln make
up, želi čas in denar nameniti drugim stvarem ali opravlja zahtevno delo mame, poslovne ženske in gospodinje. Praktično ni
ovir, da kdo ne bi bil primeren za tovrstne
lepotne popravke,” je za konec še povedala
Maja, ki vse informacije ponuja tudi na svoji
spletni strani www.dermagraphics.si.
 Napisal Nejc Simšič
 Fotografije Klemen Razinger in osebni arhiv
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