
SAFE PERMANENT MAKE-UP 



made in Poland



Na základe 20-ročných skúseností v oblasti permanentného make-upu 

začala spoločnosť BioEvolution v spolupráci s PowerLiner výrobu 

vlastných profesionálnych prístrojov pre permanentný make up, 

ručných častí a modulov tej najvyššej kvality v Poľsku. Vďaka našej 

vlastnej výrobnej linke môžeme mať kontrolu nad kvalitou a presnosťou 

v každej fáze vývoja a výroby produktu. Moderný a ergonomický 

dizajn, najmodernejšie materiály, mimoriadna pozornosť na detail a 

inovatívne riešenia sú charakteristickými črtami nového konceptu.

TECHNOLÓGIA
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 AKUPUNKTÚRA V MODULOCH
SECURE moduly (cartridge) sú prvé na svete, 

ktoré sú k dispozícii v dvoch variantoch: s 

akupunktúrnymi ihlami a s  tradičnými 

ihlami. Vďaka inovatívnemu použitiu 

akupunktúrnych ihiel v moduloch je použitie 

akupunktúrnej techniky nielen mimoriadne 

presné, ale aj bezpečné.

secure
CARTRIDGE



SILA A PRESNOSŤ VIAC FARBY
Špeciálne navrhnutý hrot  ihly SECURE umožňuje 

vpraviť až o 50% viac pigmentu počas vpichu. Ihly sa 

vyrábajú s toleranciou 1 mikrón pre bezkonkurenčnú 

obratnosť a presnosť. To umožňuje vykonať maximálne 

precízne ošetrenie s väčším množstvom udržaného 

pigmentu v pokožke a kratšou dobou hojenia.
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Tradičné prístroje na permanentný make-up počas 

procedúry pokožku stláčajú pod vplyvom vysokého tlaku 

ihly. To môže spôsobiť jav, kedy sa pri výstupe ihly z 

pokožky vždy pokožka „vytiahne“. Nedostatočná sila a 

frekvencia ihly tiež spôsobujú problémy pri prekonávaní 

prirodzeného odporu povrchu kože. Nový systém tieto 

problémy odstránil a eliminoval tak akékoľvek 

poškodenie pokožky alebo silné nežiaduce krvácanie v 

ošetrovanej oblasti, ktoré negatívne ovplyvňuje 

udržanie pigmentu v pokožke. 

Prístroje BioEvolution sa vyznačujú veľkou silou ihly a 

presnosťou - bez ohľadu na hrúbku a tvrdosť pokožky. To 

minimalizuje bolestivosť, krvácanie  pri ošetrení a dlhú 

dobu hojenia. Vďaka precíznej ihle je línia pigmentu 

dokonale presná a rovná bez kostrbatých línií. Inovatívna 

technológia POWER LINER použitá v ručnej časti zaisťuje 

nepretržitú frekvenciu, výkon a predvídateľnosť - bez 

ohľadu na meniace sa štruktúry pokožky. Výhodou tejto 

funkcie je viac pigmentu v pokožke, plynulejší chod - to 

znamená rýchlejšie ošetrenie, rýchlejšia doba hojenia a 

presnejšie ošetrenie.

BioEvolution prístroj bežné prístroje



Ručná časť INFINITIA je navrhnutá pre tých najnáročnejších 

špecialistov na permanentný make-up. Inovatívny systém pohonu 

zaručuje najvyššiu presnosť ihly. Vďaka modernému a 

ergonomickému dizajnu nie je ani dlhá práca s prístrojom únavná. 

Ručná časť je vyrobená z eloxovaného hliníka tej najvyššej kvality. 

Vďaka optimálnej váhe a vynikajúcemu spracovaniu je práca s ručnou 

časťou veľmi tichá a komfortná.

RUČNÁ  ČASŤ



kábel odolný voči zalomeniu

odľahčenie napnutia 

chráni najkritickejšiu 

časť kábla pred 

nalomením

systém zabraňujúci 

vytiahnutiu kábla     

z ručnej časti

optimálna hmotnosť 

hliníkového púzdra 

absorbuje vibrácie

click-in systém 

umožňuje rýchlu montáž 

modulu 

ergonomická rukoväť 

zabezpečuje stabilný úchop 

počas práce

inovatívny pohonný systém 

zvyšuje vstrekovaciu silu 

ihly až o 50%
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VENA

Pracovná rýchlosť ihly: od 50 do 150 vpichov za sekundu (nastaviteľné po 10).
Ergonomická hliníková ručná časť vyniká veľmi tichým chodom bez chvenia a vibrácií. Neprehrieva 
sa ani pri dlhšom používaní.
Systém jednorazových modulov (cartridge) SECURE a patentovaný ochranný systém PROTECT 
minimalizujú možnosť infekcie bez potreby sterilizácie jednotlivých častí.
Click-in systém umožňuje rýchle nasadenie modulu.
Jemné nastavenie dĺžky ihly.
Ovládací panel zo skla a hliníka.
Pedál na ovládanie nohou.
Kožená, ručne šitá taška.

Rozmery prístroja:

dĺžka  148 mm
šírka  148 mm

30 mm

608 g
148 g
106 g
78 g

112 g

výška

Hmotnosť:

Prístroj
Držiak ručnej časti   
Ručná časť s káblom  
Ručná časť bez kábla
Nožný pedál 

230 AC/ 24 DC 
10 W 
1.0 A

     12 V DC
2.57 W
3.2 Nm

12 000 rpm

Parametre: 

Napájací zdroj  
Výkon  
Max. spotreba energie 

Parametre motora ručnej 
časti:

Napájací zdroj 
Výkon 
Krútiaci moment 
Max. rýchlosť
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Pracovná rýchlosť ihly: 60, 90, 120 vpichov za sekundu.
Ergonomická hliníková ručná časť vyniká veľmi tichým chodom bez chvenia a vibrácií. Neprehrieva sa ani 
pri dlhšom používaní.
Systém jednorazových modulov (cartridge) SECURE a patentovaný ochranný systém PROTECT 
minimalizujú možnosť infekcie bez potreby sterilizácie jednotlivých častí.
Click-in systém umožňuje rýchle nasadenie modulu.
Jemné nastavenie dĺžky ihly.
Ovládací panel zo skla a hliníka.LABO

Rozmery prístroja:

dĺžka  148 mm
šírka  89 mm

 23 mm

302 g
148 g
106 g
78 g

výška

Hmotnosť:

Prístroj 
Držiak ručnej časti   
Ručná časť s káblom  
Ručná časť bez kábla 

230 AC/ 24 DC 
10 W 
1.0 A

     12 V DC
2.57 W
3.2 Nm

12 000 rpm

Parametre: 

Napájací zdroj  
Výkon  
Max. spotreba energie 

Parametre motora ručnej 
časti:

Napájací zdroj 
Výkon 
Krútiaci moment 
Max. rýchlosť
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Modul (cartridge) - integrovaný systém ihly s adaptérom zaručuje najvyššie štandardy 

bezpečnosti a hygieny. Ihla v plastovom púzdre je udržiavaná v sterilite. Vnútorný filter 

pri použití modulu zabraňuje návratu pigmentu a krvi do ručnej časti. Týmto sa 

minimalizuje možnosť vzniku infekcie počas procedúry. Na zaistenie bezpečnosti sa 

jednorazové moduly balia jednotlivo do obalov a sterilizujú sa etylénoxidom.

Po vybratí modulu z ručnej časti sa ihla automaticky zasunie do adaptéra. To zabraňuje 

náhodnému poraneniu ihlou a chráni pred možnou infekciou vírusmi, ktoré spôsobujú 

vážne ochorenia, ako je AIDS alebo vírusová hepatitída.

Modul obsahuje nádobu na pigment. Táto obsiahne také množstvo pigmentu, ktoré je 

dostatočné na vykonanie štandardného ošetrenia. Dizajn modulu zabraňuje vyliatiu 

pigmentu. Tvar čepele ihly bol navrhnutý tak, aby bola dosiahnutá najvyššia presnosť pri 

vpravovaní pigmentu do pokožky s najmenším možným poškodením.

IHLY MODULY



secure
CARTRIDGE
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1 mikrónová čepeľ ihly 

priehľadná vrchná časť modulu  umožňuje 
regulovať prietok pigmentu

kanálik stabilizujúci chod ihly zaisťuje presné 
vpichy a správny tok pigmentu pri všetkých 
frekvenciách

flexibilná ihla

flexibilná pružina zabezpečuje plynulý chod 
ihly (vysunutie a zasunutie) bez 
poškodenia  pokožky.

patentovaný systém PROTECT
zabraňuje návratu pigmentu a telesných 
tekutín naspäť do ručnej
časti.

ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution

secure
CARTRIDGE

MODULY 
S AKUPUNKTÚRNYMI IHLAMI

Inovatívne moduly s akupunktúrnymi ihlami a systém PROTECT 

umožňujú dosiahnuť najvyššiu presnosť, ako aj hygienu a 

bezpečnosť procedúry. 

Mimoriadne ostrá a flexibilná ihla prejde pokožkou jemne bez 

trhania alebo nadmerného podráždenia. Krvácanie je minimálne, 

takže v pokožke zostane oveľa viac pigmentu. Výkon je takmer 

bezbolestný a koža sa po procedúre hojí lepšie a rýchlejšie. 

ODPORÚČANIA

   prevádzka pri nízkych rýchlostiach pod uhlom 900

   krátke vysunutie ihly

   napnutá koža, jemná penetrácia 



pevná ihla

3 mikrónová čepeľ ihly 
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MODULY S TRADIČNÝMI IHLAMI

Tradičné moduly sú vďaka pevným ihlám ideálne pre použitie ako 

pri jemnej, tak pri hrubšej pokožke. Správne zvolená tvrdosť ihly 

zaručuje veľmi presné vpichy, čím sa minimalizuje poranenie a 

krvácanie pokožky. Rýchlym a silným prienikom ihly do pokožky 

docielime rovnomerné a hladké línie pigmentácie.   Výsledkom 

takýchto riešení je, že v pokožke zostane viac pigmentu a doba 

hojenia po procedúre je výrazne skrátená. 

ODPORÚČANIA

  prevádzka pri všetkých rýchlostiach 

   práca pri uhloch 900, 600, 450

   krátke, stredné, dlhé vysunutie ihly 
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1 liner  0.14HR 1 liner  0.18HR 1 liner  0.20HR 1 liner  0.23HR

Ultra precízna ihla umožňuje 

skúseným profesionálom 

dosiahnuť bezprecedentnú 

presnosť pri zvýraznení tých 

najmenších detailov.

1 liner  0.16HR

Ultra precízna ihla umožňuje 

skúseným profesionálom 

dosiahnuť bezprecedentnú 

presnosť pri zvýraznení tých 

najmenších detailov.

Ultra presná, tenká 

jednobodová ihla pre pokročilé 

techniky pigmentácie, presné 

línie, techniku vláskovania. 

Navrhnuté pre skúsených 

profesionálov. 

Veľmi presná ihla vhodná na 

kontúry, tenké vláskovanie, 

veľmi presné línie, nano 

techniky, hair tattoo (scalp 

micropigmentation).

Jednobodová ihla vhodná na 

presnú pigmentáciu obočia, 

techniku imitácie chĺpkov obočia, 

techniku púdrového obočia, nano 

techniky, pixelová pigmentácia. 

MODULY S AKUPUNKTÚRNYMI IHLAMI CARTRIDGES ACUPUNCTURE NEEDLES

ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution
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1 liner  0.25HR 1 liner  0.35HR 1 liner  0.40HR1 liner  0.30HR

Jednobodová ihla na 

pigmentáciu presných línií 

kontúry pier, nano techniky a 

pigmentáciu hlavy (hair tattoo, 

scalp micropigmentation).

Jednobodová ihla poskytujúca 

hrubšie línie, pre zvýraznenie 

očných liniek, vhodná na tieňované 

obočie, púdrovú techniku. Vhodná 

tiež na kontúrovanie a tieňovanie 

pier, ako aj na pigmentáciu areolí 

(prsných dvorcov)

Jednobodová ihla určená na jasnú 

pigmentáciu, hrubšie línie, 

viditeľnejšie kontúry očných liniek, 

tieňovanie obočia, ako aj na 

rekonštrukciu areolí (prsných 

dvorcov) . 

Jednobodová ihla s univerzálnymi 

možnosťami použitia - jedná sa o 

najuniverzálnejšiu ihlu. Vhodná na 

pigmentáciu obočia, kontúrovanie pier, 

tieňovanie ako aj na pigmentáciu 

očných liniek a pigmentáciu pokožky 

hlavy a vlasov. Vhodná tiež pre 

začiatočníkov i odborníkov začínajúcich 

s akupunktúrnymi ihlami.

CARTRIDGES ACUPUNCTURE NEEDLES
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MODULY S AKUPUNKTÚRNYMI IHLAMI

ACUPUNCTURE NEEDLES 
high resolution
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1 liner  0.20 1 liner  0.25 1 liner  0.30 1 liner  0.35 1 liner  0.40 3 liner  0.30

Veľmi presná ihla vhodná 

na imitáciu chĺpkov obočia 

a veľmi tenké línie, 

vhodná pre nano techniku, 

mikropigmentáciu hlavy a 

rekonštrukciu prsných 

dvorcov. 

Jednobodová ihla určená na 

pigmentáciu veľmi presných 

línií, kontúry pier, nano 

techniky, vláskovanie ako i 

mikripigmentáciu hlavy a 

rekonštrukciu prsných 

dvorcov.

Ihla určená na vytváranie 

jasných línií, kontúr, 

pigmentáciu obočia 

púdrovou alebo ombré 

technikou. Tiež odporúčaná 

na tieňovanie a kontúru 

pier, ako aj na očné linky, 

mikropigmentáciu hlavy a 

rekonštrukciu prsných 

dvorcov.

Jednobodová ihla vhodná na 

vytváranie hrubších línií, 

zvýraznenie rias, na 

výraznejšie očné linky. Tiež 

odporúčaná na pigmentáciu 

obočia tieňovanou a 

púdrovou technikou, na 

tieňovanie a kontúru pier a 

na rekonštrukciu prsných 

dvorcov.

Ihla navrhnutá pre 

výraznejšiu pigmentáciu, 

hrubšie línie, viditeľné 

kontúry, veľmi vhodná na 

očné linky, ale tiež na 

tieňovanie obočia ako aj 

na rekonštrukciu prsných 

dvorcov.

Ihla vhodná pri 

požiadavke výraznejšieho 

obočia a kontúr pier, 

taktiež vhodná na hrubšiu 

pokožku.
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3 micro  0.18 3 outline  0.25 4 flat  0.35 7 round  0.30

Univerzálna a veľmi 

obľúbená ihla: tri precízne 

spojené ihly poskytujú 

krásny, mäkký obrys pri 

tieňovaní pier, vhodná aj 

na púdrové obočie a očné 

linky.     

Ihla používaná pri 

pigmentácii obočia a pier, 

na výplň a jemné 

tieňovanie väčšej plochy. 

Usporiadanie štyroch ihiel 

v rade vedľa seba 

poskytuje možnosť 

rýchlejšej pigmentácie 

väčšej plochy. 

Ponúka efekt jemného 

púdrovania a tieňovania 

obočia a pier, vhodná aj 

na korekčnú 

mikropigmentáciu. 

5 round  0.30

Päťbodová ihla umožňuje 

zaviesť viac pigmentu do 

pokožky a tým poskytuje 

väčšiu farebnú sýtosť.

Používa sa na výplň pier a 

výraznejšie  vytieňovanie 

obočia, vytvára hrubšie 

línie. Pre svoju hrúbku nie 

je vhodná na tenkú, jemnú 

pokožku, na kontúru pier a 

oblasti okolo očí. 

Sedembodová ihla 

umožňuje zaviesť väčšie 

množstvo pigmentu do 

pokožky pre vytvorenie 

výraznejších efektov, 

vhodná na väčšie plochy. 

Určená najmä na tvrdú 

pokožku, ktorá veľmi ťažko 

prijíma pigment. Používa 

sa aj pri odstraňovaní 

permanentného make-upu.

w w w . b i o e v o l u t i o n . s k

secure
CARTRIDGE
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PIGMENTY 
PRE PERMANENTNÝ MAKEUP

Pigmenty BioEvolution EUPHORIA boli vyvinuté na základe niekoľkoročného výskumu uchovania pigmentu v  

pokožke.  Na základe hĺbkovej analýzy zloženia farieb, druhov pigmentov a anatómie ľudskej pokožky bolo možné 

vytvoriť vzorec, ktorý umožňuje uchovanie viac ako 90% pigmentov obsiahnutých vo farbe už v priebehu prvej 

pigmentácie. Vďaka tomu je potreba opakovaných korekčných ošetrení prakticky vylúčená. 

Pigmenty EUPHORIA skvele držia na obočí a očných linkách. Senzačné výsledky sa dosahujú aj pri pigmentácii 

pier, ktorá sa radí medzi najnáročnejšie procedúry permanentného make upu. Pery sú už po prvom ošetrení veľmi 

dobre pigmentované červenými odtieňmi, ktoré sú dokonale krycie.  

Pri práci s pigmentami EUPHORIA si môžete vychutnať výrazné, živé farby a krásny prirodzený efekt. 

Pigmenty EUPHORIA sú vyrobené v súlade so smernicou Európskej únie (EU resolution ResAP 2008/1).

Obsah: 10ml
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VZORKOVNÍK FARIEB

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

OBOČIE PERY OČNÉ LINKY KAMUFLÁŽ



Nový rad pigmentov BioEvolution QLINE je založený na posledných technológiách, ktoré v maximálnej 

možnej miere zabraňujú tomu, aby sa už vpravené pigmenty na obočí, očných linkách a perách zmenili do 

nežiadúcich odtieňov. 

Farebná receptúra pigmentov QLINE bola navrhnutá pre docielenie prirodzene vyzerajúceho make upu. 

Odtiene sú mäkké, jemné, s ľahkým saténovým efektom. Zároveň sú však pigmenty veľmi sýte a živé.  

Vďaka jedinečnej technológie pigmentov s malými molekulami majú pigmenty BioEvolution QLINE jedinečné 

krycie vlastnosti. V pokožke sa usadia veľmi ľahko a rýchlo.  

Pigmenty QLINE sú vyrobené v súlade so smernicou Európskej únie (EU resolution ResAP 2008/1).

Obsah: 5ml

PIGMENTY 
PRE PERMANENTNÝ MAKEUP



* MX - Odtiene s vyšším obsahom oranžového pigmentu - redukujú riziko vzniku "šedého obočia". 

** EL - Pigmenty len na očné linky.

Dôležité upozornenie !

Nemiešajte pigmenty radu QLINE s pigmentami z iných radov. 

BROWN 

800

RED 

700

BLACK 

810 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 

835

BROWN 

840

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

VZORKOVNÍK FARIEB

OBOČIE PERY OČNÉ LINKY MODIFIKÁTORY



www.bioevolution.sk

MICROBL ADING
Pigmenty Bioevolution Qline MICROBLADING sú určené na pigmentáciu obočia technikou microblading a 

inými manuálnymi technikami. Farby sú charakteristické krémovou konzistenciou s ideálnou hustotou. Ľahko 

sa usadzujú v pokožke a poskytujú dlhotrvajúci efekt bez zmeny farby. 

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

Upozornenie: 

V závislosti od použitej techniky microbladingu a hĺbky zavedenia, môže pigment po zahojení 

získať studený nádych. 
Obsah: 10ml

OBOČIE




