
SAFE PERMANENT MAKE-UP 





Podjetje BioEvolution je v sodelovanju s PowerLiner.pl in na podlagi 

več kot 20-letnih izkušenj (na Poljskem) začelo proizvajati vrhunske 

profesionalne naprave, ročnike oz. aplikatorje in kartuše za permanenti 

make-up. Zaradi lastne proizvodne linije lahko ohranjajo nadzor nad 

kakovostjo in natančnostjo na vsaki stopnji razvoja izdelka. Moderen in 

ergonomičen dizajn, najsodobnejši materiali, izjemna pozornost, ki jo 

namenjajo detajlom, in inovativne rešitve so glavne značilnosti novega 

koncepta.

TEHNOLOGIJA
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AKUPUNKTURA V KARTUŠI

Kartuše SECURE so kot prve na svetu na 

voljo v dveh različicah: z akupunkturnimi 

iglami in s tradicionalnimi iglami. Inovativna 

uporaba akupunkturnih igel v kartušah ne 

zagotavlja le izjemne natančnosti 

akupunkturne tehnike, ampak tudi njeno 

varnost. 



MOČ IN NATANČNOST

VEČ BARVE

Posebej zasnovana oblika igle SECURE omogoča 

vnos do 50 % več barvila ob vbodu. Igle so 

izdelane s toleranco 1 mikrona za spretnost in 

natančnost, ki jima ni para. Izvajalec lahko tako 

postopek izvede veliko natančneje, z več barve, 

manj odtekanja in hitreje.
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Tradicionalne naprave za permanentni make-up 

med postopkom pritiskajo na kožo zaradi 

pritiskanja igle. Zaradi tega lahko kožo ob umiku 

igle »potegne navzgor«. Nezadostna moč in 

frekvenca igle lahko povzročata težave pri 

premagovanju upora površine kože. Novi sistem 

to težavo odpravlja in ne srečujemo se več s 

poškodbami površine kože ali močnim 

krvavenjem obravnavanega predela – zaradi 

katerega se iz kože spere tudi nekaj barve.

Za naprave BioEvolution sta značilni velika moč igle 

in natančnost – ne glede na gostoto in trdoto kože. 

To minimizira krvavenje in čas, potreben za 

postopek. Zaradi natančnosti igle je pigmentna črta 

popolnoma enakomerna in ni cikcakasta. Inovativna 

tehnologija POWER LINER, ki se uporablja v 

aplikatorjih, zagotavlja enakomerno frekvenco, moč 

in predvidljivost – ne glede na spremembe v 

strukturi kože. Prednost te značilnosti je več barvila 

v koži, ob večji enakomernosti – kar posledično 

pomeni hitrejši postopek, hitrejše okrevanje in 

natančnejši nanos.

BioEvolution traditional 

device



Ročnik oz. aplikator za permanentni make-up INFINITIA je zasnovan za 

najzahtevnejše strokovnjake za mikropigmentacijo. Inovativni pogonski 

sistem zagotavlja največjo natančnost igle. Zaradi modernega in 

ergonomičnega dizajna celo dolgo delo z aplikatorjem ne utrudi. Za 

izdelavo naprave je bil uporabljen anodizirani aluminij najvišje 

kakovosti. Zaradi ustrezno izbrane teže in natančnosti izdelave je 

delovanje aplikatorja zelo tiho. 

APLIKATOR



kabel, odporen proti zvijanju

ojačani predel ščiti 

najkritičnejši del 

kabla pred 

zvijanjem

sistem, ki preprečuje 

izvlek kabla iz 

aplikatorja

ustrezno izbrana teža 

aluminijastega ohišja, ki 

absorbira tresljaje 

sistem klik omogoča 

hitro uporabo

ergonomičen aplikator, zaradi 

česar prsti med delovanjem 

naprave ne zdrsavajo z njega

inovativni pogonski 

sistem, ki vam omogoča, 

da povečate silo vboda 

igle za 50 %
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VENA

Delovna frekvenca igle: od 50 do 150 vbodov na sekundo (prilagoditev na vsakih 10). 

Za ergonomični aluminijasti aplikator je značilno zelo tiho delovanje brez oscilacij ali tresljajev. 

Ob daljši uporabi se ne pregreva.

Sistem igelnih kartuš SECURE za enkratno uporabo/sistem PROTECT (v postopku pridobivanja 

patenta) minimizira možnost okužbe brez potrebe po sterilizaciji posameznih delov. 

Sistem klik omogoča hitro uporabo.

Prilagajanje dolžine igle brez težav.

Krmilna plošča: steklo in aluminij.

Nožno stikalo.

Usnje, ročno sešita torba.

Dimenzije naprave: 

dolžina  148 mm
širina  148 mm

 30 mm

 608 g
148 g

106 g

78 g

višina

Teža:

Naprava 

stojalo   

ročnik s kablom 

ročnik brez kabla 

230 AC/ 24 DC 
10 W 

1.0 A

     12 V DC

   2.57 W
    3.2 Nm

Parametri naprave:

Navor 

Moč 

MAx. moč porabe 

Parametri ročnika:

Napajanje 

Moč 

Navor 

Max. hitrost 12 000 rpm



w w w . b i o e v o l u t i o n . c o m



Delovna frekvenca igle: 60, 90, 120 vbodov na sekundo.

Za ergonomični aluminijasti aplikator je značilno zelo tiho delovanje brez oscilacij ali tresljajev. 

Ob daljši uporabi se ne pregreva.

Sistem igelnih kartuš SECURE za enkratno uporabo/sistem PROTECT (v postopku pridobivanja patenta) 

minimizira možnost okužbe brez potrebe po sterilizaciji posameznih delov. 

Sistem klik omogoča hitro uporabo.

Prilagajanje dolžine igle brez težav.

Krmilna plošča: steklo in aluminij.

L ABO

Dimenzije naprave: 

dolžina  148 mm
širina   89 mm

 23 mm

  302 g

148 g

106 g

višina

Teža: 

Naprava 

stojalo   

ročnik s kablom 

ročnik brez kabla  78 g 

230 AC/ 24 DC 
10 W 

1.0 A

     12 V DC

     2.57 W

      3.2 Nm

Parametri naprave:

Navor 

Moč 

MAx. moč porabe 

Parametri ročnika:

Napajanje 

Moč 

Navor 

Max. hitrost 12 000 rpm
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Kartuša – integrirani sistem igle z adaptorjem zagotavlja najvišje standarde varnosti in 

higiene. Igla v plastičnem ohišju ostaja sterilno čista. Notranji filter pa med uporabo 

kartuše minimizira količino barve in krvi, ki se vračata v aplikator. To omejuje možnost 

okužbe med postopkom. Da bi zagotovili varnost, so kartuše za enkratno uporabo 

zapakirane v pretisne omote in sterilizirane z etilenoksidom.

Ob odstranitvi kartuše iz aplikatorja se igla avtomatsko skrije v adapter. To preprečuje 

nenameren vbod in zaščiti pred morebitno okužbo z virusi, ki povzročajo nevarne 

bolezni, kot sta AIDS ali virusni hepatitis.

Kartuša vsebuje posodo z barvo. Ta vsebuje tolikšno količino barve, kolikor je zadošča 

za izvedbo standardnega postopka. Zasnova kartuše preprečuje, da bi se barva razlila. 

Oblika rezila igle pa je zasnovana tako, da omogoča največjo natančnost pri vnašanju 

barve v kožo, ob čim manjšem mogočem poškodovanju kože.

IGELNE KARTUŠE
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ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution

KARTUŠE 
Z AKUPUNKTURNIMI IGLAMI

Inovativne kartuše z akupunkturnimi iglami in sistemom 

PROTECT zagotavljajo največjo natančnost ter higieno in 

varnost postopka. Izjemno ostra fleksibilna igla nežno predre 

kožo, ne da bi jo raztrgala ali povzročila preveliko draženje.

Krvavitev je minimalna, tako da veliko več barve ostane v koži. 

Posledično je postopek tako rekoč neboleč. Koža se po 

postopku zelo hitro zaceli.

PRIPOROČILA

 delovanje pri nizki hitrosti pod kotom 90 stopinj

     kratka dolžina igle

 raztegnjena koža, nežno vbadanje

sistem PROTECT (v postopku pridobivanja 
patenta) preprečuje, da bi se barva s 
telesnimi tekočinami vračala v aplikator

prožna vzmet zagotavlja pravilno delovanje igle 
(vbadanja in umikanje) brez opraskanja kože

prožna igla

1 - mikronsko rezilo igle 

kanalček za stabilizacijo 
delovanja igle zagotavlja natančno vbadanje 
in ustrezen tok barve pri vseh hitrostih

prosojni vrh kartuše omogoča nadzor 
nad tokom barve



toga igla 

1-mikronsko rezilo igle

KARTUŠE 
S TRADICIONALNIMI IGLAMI

Kartuše s tradicionalnimi iglami so zaradi togih igel idealne za 

pigmentiranje tako občutljive kot trde kože. Zaradi pravilno 

izbrane trdote igle je vbadanje zelo natančno, tako da lahko 

minimiziramo poškodbe kože in krvavenje. Hiter in močen vstop 

igle globoko v kožo pomeni, da dobimo enakomerno, gladko 

črto vbodov. Rezultat uporabe takih rešitev je, da v koži ostane 

več barve in je čas celjenja po postopku znatno krajši. 

PRIPOROČILA 

delovanje pri katerikoli hitrosti 

koti 90, 60, 45 stopinj

kratka, srednje dolga, dolga igla
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KARTUŠE Z AKUPUNKTURNIMI IGLAMI

ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution

Ultra natančna igla za izkušene izvajalce 

omogoča izjemno natančnost poudarjanja 

detajlov in najmanjše detajle 

pigmentiranja.

Ultra natančna igla za izkušene izvajalce 

omogoča izjemno natančnost 

poudarjanja detajlov in najmanjše detajle 

pigmentiranja.

Ultra natančna, tanka igla z eno konico 

za napredne tehnike pigmentiranja, 

natančne črte, lasno tehniko. 

Zasnovana za izkušene izvajalce.

Zelo natančna igla, zasnovana za 

obrobe, lasno tehniko, zelo natančne 

črte, nanotehniko in pigmentiranje 

lasišča.

Igla z eno konico za natančno 

pigmentiranje obrvi z imitacijo 

posameznih dlak obrvi in senčenjem 

(powder obrvi), nanotehnike in pikselno 

pigmentiranje.

1 liner 0.20HR1 liner 0.18HR1 liner 0.16HR1 liner 0.14HR1 liner 0.12HR



CARTRIDGES ACUPUNCTURE NEEDLES
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KARTUŠE Z AKUPUNKTURNIMI IGLAMI

ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution

Igla z eno konico za pigmentiranje 

natančnih obrob ustnic, nanotehniko in 

pigmentiranje lasišča.

Igla z eno konico za različne možnosti 

pigmentiranja – to je najuniverzalnejša 

igla. Primerna za pigmentiranje obrvi, 

obrobe ustnic, senčenje, pa tudi za 

pigmentiranje črt na vekah in 

pigmentiranje lasišča. Primerna je tudi za 

začetnike in osebe, ki šele začenjajo 

uporabljati akupunkturne igle.

Igla z eno konico, ki daje debelejšo črto, 

za odebelitev črt ob trepalnicah in črt na 

vekah, za pigmentiranje obrvi s 

senčenjem (tudi powder obrvi). 

Priporočljiva tudi za obrobljanje in 

senčenje ustnic ter za rekonstrukcijo 

prsnih bradavic.

Igla je namenjena čistemu 

pigmentiranju, debelim črtam, vidnim 

obrobam, idealna za črte ob vekah in 

senčenje obrvi ter za rekonstrukcijo 

prsnih bradavic.

Igla z eno konico, ki daje debelejšo črto, za 

odebelitev črt ob trepalnicah in črt na 

vekah, za pigmentiranje obrvi s senčenjem 

(tudi powder obrvi). Priporočljiva tudi za 

obrobljanje in senčenje ustnic ter za 

rekonstrukcijo prsnih bradavic.

1 liner 0.40HR1 liner 0.35HR1 liner 0.30HR1 liner 0.25HR1 liner 0.23HR



KARTUŠE S TRADICIONALNIMI IGLAMI 

Zelo natančna igla, zasnovana za imitiranje 

posameznih dlak obrvi, omogoča zelo 

natančne črte, nanotehniko, pigmentiranje 

lasišča in rekonstrukcijo prsnih bradavic.

Igla, zasnovana za močno pigmentiranje, 

debele črte, vidne obrobe, idealna za črte ob 

vekah, senčenje obrvi in za rekonstrukcijo 

prsnih bradavic.

Igla z eno konico, namenjena za pigmentiranje 

natančnih črt, obrob ustnic, nanotehnike in 

imitacije las ter za pigmentiranje lasišča in za 

rekonstrukcijo prsnih bradavic.

Igla, zasnovana za risanje jasnih črt, obrob, 

pigmentiranje obrvi s senčenjem (powder 

obrvi) in metodami ombre. Priporočljiva tudi za 

senčenje in obrobljanje ustnic, pa za 

pigmentiranje črt ob vekah in pigmentiranje 

lasišča ter za rekonstrukcijo prsnih bradavic.

Igla z eno konico, ki daje debelejšo črto, za 

odebelitev črt ob trepalnicah in črt na vekah, za 

pigmentiranje obrvi s senčenjem (tudi powder 

obrvi). Priporočljiva tudi za pigmentiranje obrvi s 

senčenjem, za obrobljanje in senčenje ustnic ter 

za rekonstrukcijo prsnih bradavic.

Igla, zasnovana predvsem za močne obrvi in 

obrobe ustnic, primerna tudi za debelo kožo.

Univerzalna in zelo priljubljena igla: tri 

natančno povezane igle dajejo lep, mehak 

obris pri senčenju ustnic, senčenju obrvi 

(powder obrvi) in črtah na vekah.

Igla, ki se uporablja za pigmentiranje obrvi in 

ustnic, za polnjenje in mehko senčenje velikih 

površin.

1 liner 0.20

1 liner 0.40 3 liner 0.30 3 micro 0.18 3 outline 0.25

1 liner 0.25 1 liner 0.30 1 liner 0.35
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CARTRIDGES TRADIT IONAL NEEDLES KARTUŠE S TRADICIONALNIMI IGLAMI 

Postavitev štirih igel druga ob drugi omogoča 

hitrejše pigmentiranje večjih površin. Dobimo 

učinek mehkega senčenja (tudi powdering) 

obrvi in ustnic ter korektivno pigmentiranje kože. 

Igla primerna za pigmentiranje širših črt in 

senčenje kože. Omogoča hitrejše pigmentiranje 

večjih površin kot igla s 3 nastavki.

Igla vnese večjo količino barve in poskrbi za 

pigmentiranje večjih površin.

Vnaša veliko pigmenta in tako daje boljšo 

nasičenost barve. Uporablja se za polnjenje 

ustnic in senčenje obrvi, omogoča debelo črto. 

Ni primerna za tanko, občutljivo kožo, obrobe 

ustnic ali za predel okrog oči.

Vnaša veliko pigmenta, zato je primerna za 

močno prekrivanje in zapolnjenje večjih 

predelov. Namenjena je predvsem za trdo kožo, 

odporno proti absorbiranju pigmenta. Uporablja 

se tudi za odstranjevanje make-upa.

Igla primerna za pigmentiranje širših črt in 

senčenje kože. Omogoča hitrejše pigmentiranje 

večjih površin kot igla s 3 nastavki.

5 round 0.30 7 round 0.30 7 flat convex 0.20

3 slope 0.40 4 flat 0.35 5 slope 0.30 5 magnum 0.30

Igla primerna za pigmentiranje širših črt in 

senčenje kože.



BARVE 
ZA PERMANENTNI MAKE-UP

Barve za permanentni make up BioEvolution EUPHORIA so razvite na podlagi večletnega raziskovanja odlaganja 

pigmentov v koži. Zaradi poglobljene analize sestave barv, vrst pigmentov in anatomije človeške kože je bilo 

mogoče razviti formulo, ki že med prvim pigmentiranjem omogoča odlaganje več kot 90 % pigmentov, ki jih 

vsebuje barva. Zaradi tega potrebe po ponovitvenih korekcijah tako rekoč ni.

Barve EUPHORIA se zelo dobro odlagajo na obrveh in vekah. Izjemne rezultate dosegamo tudi pri pigmentiranju 

ustnic, ki so z vidika pigmentiranja eden najtežjih predelov. Ustnice so že po prvem postopku zelo dobro 

nasičene z rdečo barvo, ki izvrstno prekrije naravno barvo ustnic.

Pri pigmentiranju z barvami EUPHORIA lahko uživate v izraznih, živih barvah in lepem, naravnem učinku. Barve 

EUPHORIA so izdelane skladno z direktivo EU o kozmetičnih izdelkih (resolucija EU ResAP 2008/1).
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PALETA BARV

BROWN BLACK

 210

LIGHT ROSE 

310

BLACK

100

HAZELNUT  

240

RED BROWN  

340

GRAPHITE 

225

CHERRY 

325

LIGHT GREEN 

060

KHAKI

255

PEACH 

355

YELLOW 

030

CHOCOLATE

 220

RASPBERRY 

315

DEEP BLUE 

050

GOLDEN BROWN 

245

TERRACCOTTA 

345

WHITE

010

LAVA

230

CORAL 

330

MEDIUM GREEN  

061

BLONDE

260

CARAMEL 

360

ORANGE 

040

SALMON 

365

MOCCA 

215

RED WINE 

320

AZURE BLUE 

051

TOFFE 

250

NUDE

350

CAMO 

020

DARK BROWN  

235

TEA ROSE 

335

DARK GREEN 

062

OBRVI USTNICE ČRTA NA VEKAH PRIKRIVANJE



Nova linija barv BioEvolution QLINE temelji na najnovejši tehnologiji, ki maksimalno omejuje pojav neželenih 

barvnih učinkov pri pigmentiranju obrvi, oči in ustnic.

Formula barv BioEvolution QLINE je razvita tako, da zagotavlja naraven videz permanentnega make-upa. 

Barve make-upa so rahle, nežne, z rahlim satenastim učinkom. Obenem pa so barve zelo nasičene in žive. 

Zaradi edinstvene tehnologije majhnih molkeul pigmentov imajo barve BioEvolution QLINE edinstvene 

lastnosti prekrivanja. Zlahko in zelo hitro se vpijejo v kožo.

Izdelane so skladno z direktivo EU o kozmetičnih izdelkih (resolucija EU ResAP 2008/1). 

BARVE 
ZA PERMANENTNI MAKE-UP



* MX – Barva z večjo vsebnostjo oranžnega pigmenta – zmanjša tveganje učinka »sivih obrvi«.

** EL – Pigment samo za črte na vekah. 

POMEMBNO OPOZORILO!

Pigmentov QLINE ne mešajte s pigmenti, ki ne spadajo v to linijo. 

BROWN 

800

RED 

700

BLACK 

110 EL

BROWN 

815 MX

RED 

730N

BROWN 

805 MX

RED 

715

GREEN 

120

BROWN 

825

RED 

745

RED STOP

BROWN 

800 MX

RED 

705

BLACK 

120

BROWN 

820

RED 

735

ORANGE 

001

BROWN 

810

RED 

720

BLUE 

110

BROWN 

830

BROWN 

850

BROWN 

835

BROWN 

840

BROWN 

845

RED 

750

GOLDEN BROWNRED 

755

RED 

760

BROWN 

805

RED 

710

GREEN 

110

BROWN 

820 MX

RED 

740

WARM UPBROWN 

815

RED 

725

BLUE 

120

BLUE 

130

PALETA BARV

OBRVI USTNICE ČRTA NA VEKAH PRIKRIVANJE



www.bioevolution.com

VRISOVANJE OBRVI MICROBLADING

Barve BioEvolution Qline Microblading so namenjene pigmentiranju obrvi po metodi microblading ali drugih 

ročnih tehnikah. Za barve je značilna kremasta konsistenca z idealno gostoto. Zlahka se vpijejo v kožo in 

zagotavljajo dolgotrajen učinek brez razbarvanja.

DIAMOND BROWN

MB 01

BLACK AMBER 

MB 07

MEDIUM BROWN 

MB 02

BLACK ONYX 

MB 08

COLD SKIN BROWN 

MB 03

SKIN 

MB 09

DARK BROWN

MB 04

ORANGE 

MB10

SUN KISSED 

MB 05

RED STOP 

MB 11

WARM SKIN BROWN

MB 06

Opozorilo:

Odvisno od uporabljene tehnike microblading in globine, pri kateri se barva vnaša, lahko po 

zaceljenju dobite hladnejši odtenek barve dlake.

OBRVI




