Før...

... og etter

Permanent makeup passer for:

Vedvarende enklere hverdag
med Permanent makeup!

Varer fra 3-5 år

- Det mange ikke tenker på er at permanent makeup er et flott alternativ til dem
som ønsker forstørre leppene sine (litt),
uten å måtte sprøyte inn restylane, som
må gjentas etter noen få måneder for å
holdes ved like. Permanent makeup virker også foryngenede, da farger tar bort
fokuset fra linjer i ansiktet. Det er nettopp
våre farger og konturer som gradvis forsvinner med alderen. ...og noen har vår
herre kanskje vært litt lite raus med fra
starten av, sier hun videre.

Permanent makeup varer fra 3-5 år og
den blekes/slites gradvis vekk.

Spar MYE tid om morgenen

Terapeut
apeut Solvår Hegge utfører permanent makeup for de som ønsker
en enkel hverdag, der man slipper
å bruke tid på daglig legging av make-up på øyne, bryn og lepper. Hun
hjelper også de som trenger rekonstruksjoner ved hjelp av fargepigment tilført huden, for eksemplel
ved å rette opp skjeve lepper.

Permanent Makeup har etterhvert blitt
et naturlig valg innenfor gruppen alternativ kosmetikk! Metoden er perfekt for de
som alltid ønsker å se frisk og opplagt ut,
uten å bruke for mye tid foran speilet.
- Min målsetting er å tilføre deg det lille
ekstra! Du kan derfor føle deg trygg på et
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godt resultat, når du kontakter en av mine
klinikker for timebestilling og informasjon!
For de fleste klinikker booker jeg selv, da
jeg stadig farter mellom de forskjellige
stedene som leier meg inn. Mye å holde
styr på, så da er det best å ha kontrollen
selv, sier Solvår.

• De som har problemer med synet
eller ser dårlig
• Idrettsutøvere
• Ved sykdom som forårsaker
håravfall
• Ved ulykke (arr i f.eks. bryn og
leppe)
• Den travle kvinne som ønsker å
spare tid!
• Den som kun ønsker å friske opp
eller forsterke naturens farger på
en naturlig måte!
For direkte kontakt med Solvår Hegge:
Mobil: 97 11 86 65,
mail: solhegge@hotmail.com
Mer informasjon finner du på hennes
hjemmeside: www.solhegge.com.

Populært
Solvår er reisende frilanser men har dette
som fulltidsjobb. Hun besøker mange
forskjellige hudpleieklinikker og kommer
vanligvis til Oslo Hudpleieklinikk annenhver uke.
- Det er flere og flere som prøver dette og
folk kommer tilbake for å få fylt i to ganger til. Det er øyenbrynene som er mest
populært, men det er ofte en start, på
noe som øker i populæritet og omfang,
legger hun til.

manent Makeup til gunstige priser. Urban
Face kan levere nåler til alle maskiner
som er på markedet i dag.
Solvår arbeider frilans ved salonger i
Oslo, Trondheim, Mosjøen og Bodø. Selv
er hun utdannet Linergist ved LONGTIME-LINER og Nouveau Contour ved den
Engelske skolen. Hun har spesialisert
seg i fargevalg og fargeteknikker, og er
utdannet hudterapeut (NKHF medlem).
Samt at hun er utdannet makeupartist
ved GIT VARÈ og var daglig leder i 3 år ved
Esthetique Mosjøen.
Hun føler at lang erfaring og meget gode
referanser som Linergist fra anerkjente
klinikker gir hennes kunder en ekstra
trygghet.

Kurs
I tillegg til tradisjonelle makeup-kurs, holder Sol kurs i Permanent Makeup for deg
som ønsker å bli Linergist, samt egne
kurs for viderekommende i hennes lokaler i Oslo. Er du Linergist fra før, men
ønsker å bli sikrere i fargevalg og teknikker, så kan man også ta kontakt med
Solvår.

Solvår legger til at den største kundegruppen hennes er fra 30+, men at antall yngre kunder stadig øker:
- Det kan ha noe med bedre økonomi, og
at resultatene ved Permanent Makeup
er naturlige og flotte i en stadig travlere
hverdag. Man sparer MYE tid på badet
om morgenen.

- Å jobbe med Permanent Makeup gir meg
mye glede. Fonøyde kunder som synes
dette har gitt dem en enklere hverdag,
som feks ved sykdom, gir meg utrolig
mye tilbake. Man lærer mye ved å jobbe
tett på andre mennesker, i en stadig voksende bransje hvor det fokuseres mye på
skjønnhet og velvære, sier hun.

Solvår Hegge kan Pemanent makeup!

Sol samarbeider med Urban Face, som er
leverandør av maskiner og utstyr for Per-
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