
BioEvolution®  - to je oblíbená značka permanentního make-upu zaujímající významné místo 
na světovém trhu po dobu již více než 9 let. Věnujeme velikou pozornost trvalému vývoji  a 
zlepšování kvality našich výrobků, stejně tak zvyšování úrovně našeho zákaznického servisu. 
Permanetní make-up to je veliká odpovědnost. Přístroje BioEvolution® jsou charakteristické 
mimořádnou precizností, které dosahují díky využití nejnovějších technologií a  nejvyšší kvality 
použitých materiálů. Naše přístroje pro permanentní make-up splňují všechny standardy 
kvality Evropské Unie.

permanentní make-up 
mikrojehličková mezoterapie



BioEvolution® tradiční přístroj

PRECISE PATENTOVANÝ BEZPEČNÝ
kartridžový systém

Většina běžně používaných přístrojů pro permanentní make-up provádí  jemný vpich – 
povrch pokožky je během vpichu tlačen dolů a během vysouvání jehly se povrch pokožky 
zvedá nahoru. K tomu dochází z důvodu příliš nízké frekvence a malé síly vpichu. Díky 
tomu pak při každém vpichu pokožka klade poměrně veliký odpor a dochází k vytržení 
kousku kůže a výraznému krvácení a barva je pak vyplavována ze struktury kůže.

Tradičně mají jehly používané k permanentnímu 
make-upu hladký povrch. Během procedury steče 
většina pigmentu na povrch pokožky a jen malé 
množství se dostane dovnitř kůže.

Nyní, díky inovovanému přístroji Margo Digital Laser, BioEvolution®,  který  využívá 
vyšších frekvencí  a má rovněž větší účinnost. Poškození kůže a krvácivost je 
výrazně snížena. Rychlé a pravidelné vpichy zanechávají hezkou linii perforace 
bez zatržení kůže. Mikroprocesorem řízené aplikační pero zajišťuje, že nastavená 
hloubka a síla vpichu je dosažena v odpovídající úrovni, bez ohledu na fyzikální 
charakteristiku kůže. Výsledkem je, že v epidermis a dermis zůstává více barvy  
a doba hojení je výrazně zkrácená.

Kartridžový systém BioEvolution® PRECISE, 
má na povrchu jednotlivých  jehel 
vybroušené malé otvory, které fungují jako 
mikrorezervoáry barvy. Ty zajišťují, že je 
barva přesně dávkovaná do správné vrstvy 
epidermis a dermis a je tak dosaženo větší 
intenzity zapraveného pigmentu.

méně obtíží - rychlost a výkon

tradiční přístroj

BioEvolution®

BioEvolution®

tradiční přístroj

Více barvy

BioEvolution®Inovované
řešení

jehly s mikrootvory - optimální povrch jehelVíce barvy
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Nastavitelná rychlost jehel: 50 – 150 vpichů za sekundu.
Ergonomické a lehké (jen 40 g) pero, super tichý chod. 
Patentovaný PRECISE systém to jsou jehly-kartridže eliminující riziko kontaminace. Není potřeba sterilizovat 
části jako u tradičních přístrojů. 
Click-In systém umožňuje rychlé složení pera. 
Jemné nastavení délky jehly. 
Možnost doobjednání biostimulačního laseru, který pomáhá minimalizovat případný vznik puchýřků  
po ošetření a stimuluje hojivý proces.

Výkoný Přesný Click-In 
systém

Lehké pero Hygiena

Permanentní make-up a meso systém
Margo Laser digital

Margo Laser digital   bezpečný permanentní make-up



Click-In systém

BioEvolution® vyvinul a patentoval první integrovaný jehlový systém zvaný 
kartridž, který garantuje nejvyšší standardy hygienické bezpečnosti. Vnější 
membrána udržuje jehlu perfektně sterilní a čistou zatímco chrání proti 
zpětnému pronikání pigmentu a krve dovnitř rukojeti. Chrání jehlu před 
kontaminací během práce. Přesně podle bezpečnostních požadavků jsou 
všechny kartridže baleny v čistých prostorách podle ISO třídy 8 a následně 
sterilizovány etylen oxidem. Individuální číslo lotu je vyznačeno na každé 
kartridži.

- přesná a stálá poloha jehly
- sterilní, jednorázové
- vnější membrána brání proti zpětnému toku pigmentu a krve
- 19 různých typů konfigurací jehel
- unikátní Click-In systém umožňuje rychlé nasazení kartridží
- automatické zasunutí jehly jako prevence před nechtěným poraněním 
- made in Germany 

Lehké pero

Jehla-kartridž

made in
Germany

BioEvolution®

Je-li kartdiž vysunuta z aplikačního pera, jehla se vždy automaticky zasune 
dovnitř. Tento stav je zároveň prevencí nežádoucího poranění o jehlu a 
zamezuje možnosti nákazy virovou infekcí některou nebezpečnou nemocí, 
jako je AIDS nebo hepatitis/žloutenka.

Tvar jehel byl optimálně navržen s cílem co největší přesnosti a minimálního 
diskomfortu během zapravování pigmentu do kůže.

kartridže BioEvolution®

Inovovaný
kartridžový systém
BioEvolution PRECISE
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Přesný

18-Meso  
0,5 TP  
Precise

made in
Germany

4-flat

5-power

5-round

5-shader

5-magnum

oční linky / stínování rtů /  kontura rtů / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

oční linky / stínování rtů / kontura rtů

oční linky / kontura rtů / stínování / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

stínování rtů /  obočí / kontura rtů (silnější) / oční linky (silnější) / stínování / kamufláž / jizvy

stínování / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

5-slope

7-round

7-power

9-magnum

stínování rtů / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

5-v-slope rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

stínováníí rtů / oční linky (silné) / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

stínování rtů / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

stínování rtů / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

10-ditto rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

1-liner

1-micro

3-liner

3-micro

3-outline

3-power

kontura rtů / obočí / oční linky

jemné chloupky obočí

oční linky / kontura rtů / obočí / rekonstrukce areoly a prsní bradavky

kontura rtů / stínování rtů / oční linky

kontura rtů / hustší chloupky obočí / oční linky / kamufláž / stínování

kontura rtů / obočí / oční linky

3-slope horní linky / stínování rtů / rekonstrukce areoly a prsní bradavky / kamufláž / jizvy

mikrojehličková mezoterapie ( 0,5 mm)

Jehla-kartridž PRECISE
Bioevolution®

pro mikrojehličkovou mezoterapii

Jehla-kartridž PRECISE
Bioevolution®

pro permanentní make-up
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Pigmenty
Pigmenty pro permanentní make-up BioEvolution® jsou vyráběny 
podle platných norem Evropské Unie. Receptury našich pigmentů 
tvoří společně tým lékařů, biochemiků a specialistů na permanentní 
make-up, kteří respektují výše uvedené principy, z nichž na prvním 
místě je bezpečnost. 
Pro zajištění přirozené tolerance, distribuce pigmentu v kůži a jeho 
intenzity a trvanlivosti jsou používány ingredience nejvyšší kvality. Naše 
unikátní a dermatologicky testovaná receptura (nezávislou laboratoří 
Dermatest® ) minimalizuje možnost vzniku alergické reakce.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ !

Pigmenty BioEvolution® jsou vytvořeny podle tří hlavních zásad: barevná nasycenost, dlouhodobá životnost pigmentu v pokožce 
a bezpečnost. Třetí zásada, bezpečnost je ta nejdůležitější. Bohužel mnoho pigmentů, které nabízejí vysoký stupeň nasycení je 
nebezpečných a to je důvod proč je při výrobě pigmentů BioEvolution® nemůžeme použít. Vysoké nasycenosti a dlouhodobosti 
našich pigmentů dosahujeme použitím vysoké koncentrace pigmentů.

VAROVÁNÍ !

Mnoho firem nabízí pigmenty, které nesplňují normy Evropské Unie. Následky po zapravení toxických a mikrobiologicky 
znečištěných pigmentů do těla mohou být velmi nebezpečné. BioEvolution® nabízí širokou škálu pigmentů s garancí 
bezpečnosti.

made in
Germany

ZMĚNA BARVY V POKOŽCE

Barevné změny v kůži mohou být výsledkem imunologické reakce. Z tohoto důvodu je někdy nezbytné zopakovat celý 
proces, aby byla výsledná barva výraznější. Nikdy by však barva neměla přejít do růžové, oranžové nebo zelené. Tak výrazná 
barvená změna může být způsobena rychlejším odbouráváním pigmentu nebo špatným zapravením, buď příliš hluboká, 
nebo příliš povrchová aplikace. Neexistují pigmenty, které by mohly plně garantovat barevnou stálost v pokožce, protože 
se po aplikaci musí vždy počítat s určitou individuální imunologickou reakcí. Bezpečná receptura pigmentů BioEvolution® 
snižuje možnost barevných změn na minimum.

široká škála pigmentů (více než 50) vyvinutých lékaři, biochemiky a specialisty na permanentní make-up 
správná konzistence docilující optimálního zapravení pigmentu do pokožky 
dermatologická bezpečnost – testovaná nezávislým Dermatest Institutem v Münsteru, který dodává našim pigmentům 
nejvyšší možné hodnocení „Excellent“
stupeň farmaceutické čistoty ingrediencí
neobsahují toxická barviva, těžké kovy ani jiné aromatické aminy
shoda s Kosmetickými předpisy Evropské Unie (EU rozhodnutí ResAP 2008/1) 
vyráběno v Německu v laboratoři s ISO 9001 certifikací

BioEvolution®

Margo Laser digital   bezpečný permanentní make-up

Během výrobního procesu pigmentů BioEvolution® dodržujeme  
standardy  definované v KVO (kosmetické standardy) a GMP (Good 
Manufacturing Practice / dobrá výrobní praxe).  Udržujeme velmi 
konzervativní přístup k principům bezpečnosti, a proto používáme 
jen ingredience se stupněm farmaceutické čistoty podle nařízení 
(EU rozhodnutí ResAP 2008/1). BioEvolution® pigmenty neobsahují 
toxická barviva, těžké kovy ani aromatické aminy.



KONTROLNÍ PERO

Pomáhá zkontrolovat rovnoměrnost rozptýlení pigmentu 
v pokožce. Zvlášť užitečné při formování obočí.

Stojánek na zásobníčky pigmentu

BIOSTIMULAČNÍ LASER

Biostimulační laser (třída 2, vlnová délka 650 nm) minimalizuje 
možný  vznik puchýřků po ošetření a stimuluje hojivý proces.

Příslušenství
BioEvolution®

Zásobníček na pigment

Pedál

Nová
generace

t e c hno l o g i e
k r á s a
p r o f e s i o n a l i t a
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MIXOVACÍ PERO

Mixovací pero se sterilní filcovou špičkou lze použit několika 
způsoby: 
1. k důkladnému promíchání pigmentů přímo v zásobníčku
2. k nákresu obrysu před aplikací permanentního make-upu
 Barva nanesená filcovou špičkou se pak z pokožky lehce odstraní, 
zamezí se tím zapravení pigmentu z předkreslovací tužky. 



Permanentní make-up a meso systém
Margo Laser digital

www.bioevolution.eu

 

Mnoho našich zlepšovacích návrhů je chráněno Evropskými a Americkými patenty.

US 6,505,530    Kartridžový jehlový systém, který kombinuje jehly a ochrannou krytku do jednoho  
   kusu k jednorázovému použití pro zajištění  větší bezpečnosti.
US 6,345,553     Kartridžový jehlový systém, který kombinuje jehly a ochrannou krytku do jednoho  
   kusu k jednorázovému použití pro zajištění  větší bezpečnosti.
EP 1958659   Převodový systém pro snížení vibrací a snížení hlučnosti aplikačního pera.
EP 1495782   Kartridžový jehlový systém. Speciální design s více součástkami v jednorázovém  
   aplikátoru.
EP 1743673   SensiDrive® měřící odpor kůže a automaticky nastavující optimální frekvenci.
EP 1618915   Bezpečnostní membrána uvnitř jednorázové kartridžové jehly.
US 8,029,527   Bezpečnostní membrána uvnitř jednorázové kartridžové jehly.
EP 1882492   Měření tloušťky epidermis a automatické nastavení hloubky vpichu.
EP 1882491   Zásobník na pigment v kartridži.
EP 1107724  Zapouzdření pigmentů. Zapouzdřené pigmenty jsou upravovány tak, aby byly  
   v kůži stabilnější.
EP 2149388   Uzamykací mechanismus pro rychlé upevnění kartridžové jehly do aplikačního  
   pera.
EP 1872823   Automatické rozlišení zapojené konfigurace jehel  přístrojem.
EP 2392842  Ventil pro zapravování substancí do kůže.
US 12/973,433   Ventil pro zapravování substancí do kůže.
DE 102004006500.4    Měření typu kůže a automatické doporučení pigmentu pro mikropigmentaci

InovaceBIOEVOLUTION system

tel./ fax + 420 724 809 060

www.clevercare.cz 
info@clevercare.cz


