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Sulam Alis
Sulam Alis

Tadi malam dalam Selasa, 30 April 2013 dalam acara Hitam Putih di TV Ali seniman sulam alis mengatakan biaya sulam alis
Rp. 8.000.000,- untuk 3 x datang (1 kali datang adalah proses pengerjaan, 2 kali lagi datang untuk memperbaiki). Ali
membuka salon Sulam Alis di Mangga 2 Square Jakarta. Sulam alis bisa bertahan sampai 6 tahun.

Berikut saya tuliskan tentang segala sesuatu tentang Sulam Alis, semoga bermanfaat.

Sulam Alis
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Ketika saya sedang jalan-jalan di Blok M Plaza (depan SMAN 6 Jakarta), saya tertegun pada sebuah tulisan "Disini menerima
Sulam Alis". Apa sih Sulam Alis itu?

Sulam alis salah satu cara membentuk tampilan alis lebih menarik.

Jika dulu membentuk alis mata hanya bisa dilakukan dengan pensil alis atau teknik tato, kini Anda bisa mendapatkan alis
mata indah dengan cara sulam alis 2D dan 3D. Kelebihan teknik ini dibanding dengan tato alis adalah hasilnya yang lebih
natural. Selain itu, warnanya juga tidak akan berubah dalam jangka waktu lama (3 tahun).

Sulam alis 2D dan 3D memungkinkan kita mendapatkan lengkung ideal bagi alis mata. beda antara 2D dan 3D terletak pada
alat yang dipakai dan aplikasi warnanya. Dibanding dengan 2D. hasil 3D eye brow terlihat alami karena dimensi alis akan
tetap terlihat, termasuk tebal tipis alis yang mendekati aslinya.

Masalah klasik wanita ini dapat diatasi dengan sulam alis. Sulam alis ini mampu membuat dan mengoreksi alis sesuai karakter
wajah. Sangat bermanfaat bagi Anda yang tidak pintar berdandan atau menggambar alis.

Berbeda Dari Tato Alis.

Sebelum sulam alis ditemukan, tato alis lebih dulu dikenal di dunia kecantikan. Namun, tato alis mulai ditinggalkan karena
hasilnya tidak alami. Bahkan, jika tidak tepat dan dikerjakan oleh orang yang kurang ahli, tato alis berisiko membuat wajah
terlihat lebih judes, seram, atau lebih tua.

Perbedaan Sulam Alis dan Tatto Alis:

Cara pengerjaannya: sulam alis menggunakan alat khusus untuk menciptakan salur–salur menyerupai bulu alis yang asli,
sedangkan tato alis menggunakan mesin yang biasa digunakan untuk membuat tato di tubuh.

Hasilnya pun berbeda. Sulam alis lebih alami dan tidak terkesan seperti tempelan atau kaku, sedangkan tato alis bentuknya
sangat artifisial.

Tato biasa menggunakan zat warna yang relatif berbahaya bagi tubuh,
sehingga bisa menimbulkan efek samping yang sering kali terjadi, misalnya pembengkakan pada permukaan kulit.

Seiring dengan berjalannya waktu, tato alis bisa berubah warna menjadi biru kehijauan. Tidak demikian halnya dengan sulam
alis, karena proses pengerjaan hanya dilakukan di atas permukaan kulit dan tidak melukai kulit sama sekali. Sulam alis
menghasilkan warna alis yang alami, tidak pekat, dan tidak menimbulkan kesan yang terlihat palsu.

Efek yang muncul dari sulam alis adalah seolah-olah bagian alis benar-benar berbulu. Berbeda dari tato biasa yang tetap
terlihat botak dan hanya berupa garis lengkung

Tahap Pengerjaan Sulam Alis:
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1.
Pertama-tama alis diolesi krim khusus terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Krim ini mengandung minyak
aromaterapi, sehingga memberi rasa nyaman.akhir makeup lebih maksimal. Kemudian alis dirapikan dengan
menggunakan gunting dan alat khusus untuk menghilangkan bulu.

2.
Alis dibentuk dengan menggunakan pensil alis mata.

3.
Kemudian dioleskan krim khusus untuk menghilangkan rasa sakit dan perih.

4.
Selanjutnya adalah proses pengerjaan sulam alis. Menggambar
alis ini hanya mencapai lapisan kulit terluar saja yang menggunakan jarum yang tipis sehingga tidak meninggalkan rasa
sakit dan berdarah. Alat yang digunakan adalah alat khusus (embroidery machine) yang menghasilkan garis salur-salur
di bagian epidermis (kulit bagian luar). Alat ini memiliki pensil unik yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi untuk
menggambar alis sesuai yang dikehendaki. Pada ujungnya dioleskan ‘tinta’ sebagai warnanya. Tinta yang dimaksud
berupa krim yang mengandung sari bunga lili dengan beberapa pilihan warna. Alat ini berbentuk seperti pisau kecil atau
silet. Tinta diaplikasikan lebih dangkal pada permukaan kulit, sehingga waktu ketahanannya lebih pendek, sekitar 3
tahun saja. Pengaplikasian dengan tehnik menggores. Membuat goresan-goresan seperti rambut alis.

5.
Selesai proses, warna alis terlihat gelap dan mengkilat karena cat masih menempel

6.
Setelah 1 minggu cat tersebut akan mengering dan mengelupas.

7.
Retouch, setelah pengelupasan maka pengerjaan sulam alis harus diulangi 1 x lagi untuk penyempurnaan, agar warna
alis terlihat natural.

8.
Selesai.
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Jenis Sulam Alis:

Sulam Alis Solid.... yaitu seperti menggunakan pinsil alis... diisi penuh.

Sulam Alis Creative... yaitu di bentuk satu persatu menyerupai bulu alis.

Keuntungan SULAM ALIS CREATIVE:
Buy 1 get 1 Free,,, artinya jika alis anda disulam Creative menyerupai bulu alis,,,, hasilnya lbih natural dan jika suatu saat
anda ingin terlihat spt yg SOLID.. maka hanya dgn mengisi dgn pinsil alis sudah anda miliki bulu alis SOLID... hanya dengan
mengikuti POLA yg udah ada... MUDAH kan?

Solid itu hasilnya spt pake pinsil alis, diisi penuh ato mirip tattoo... kalau creative/3D digambar menyerupai bulu alis.

Tahapan Perubahan
SEBELUM --> SELESAI PROSES -->SETELAH MENGELUPAS

* SEBELUM disulam, alis di gambar dulu disesuaikan dengan bentuk wajah client atau atas permintaan client

** SETELAH PROSES, warna terlihat gelap dan mengkilat karena cat masih nempel...setelah seminggu akan mengering dan
lepas...

***SETELAH RETOUCH, warna akan terlihat NATURAL...

Biasanya pengerjaan ulang untuk penyempurnaan saja atau kalau client ada keluhan dan minta diperbaiki.
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Penulis: Anita Handayani( http://anitanet.staff.ipb.ac.id)
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