مواد بلید و فیبروز و پیگمنتینگ و شیدینگ

آماده شده با برند  AMERICAPIGMENTکه توسط تارنمای ( daneshboniyan.irتنها
نماینده انحصاری مربوطه در ایران وخاورمیانه ) ؛ درحال عرضه است  ،عاری از نواقص فاحش
کاالهای مشابه درحال عرضه فعلی به شرح زیراست:
 خشک شدن آنی برخی برندهای مشهور ومطرح و خشک شدن تدریجی برخی دیگر :خشکی ها باماهیت حیات درتناقض اند وهر جا رطوبت زدایی ایجادشود؛ اختالالت وبیماریها آغاز می شوند واین
اصل مسلم وبدیهی به سطح پوست والیه های پوست نیز تسری دارد .مثال مروری کوتاه ؛ اختالالت کم
وزیاد جدی بیشمارپوستی را که ناشی از خشکیها یا عوامل رطوبتزدا ؛ هستند ،لیست وردیف میکند  .بر
همین اساس کافی است ذهن ودیده مصرف کننده و تاتو کار و بازرگان و ....به همین تفاوت انحصاری
 ،جلب وجذب بشه که مواد خشک شونده تاتوی مطرح درحال عرضه ،جزو عوامل رطوبتزدا هستند که
باالجبار ،تاتو کار از بازرگان خرید می کند تا وارد زیر پوست !!!!متقاضی تاتو بکند وکشف این
تفاوت انحصاری در مواد ما ؛ قابل مشاهده توسط همگان بی نیاز از هر نوع آزمایش وآزمایشگاه است.
 عدم توانایی هموژناسیون رنگینه با کریرکه حتی به صراحت و وضوح ؛ برروی آمبوالنژهای اکثربرندهای مشهور ؛ معترفانه درج گردیده که قبل از مصرف ؛ به خوبی تکان داده شود.
 تغییر حجم مستمر و ویسکوزیته وسایر کاراکترها ی موادمزبور در مرور زمان به ویژه در اثر تماس باهوا به دلیل وجود مواد هواخشک و ....در ترکیباتشون.
با همه اینها هرچند مصرف همه رنگینه ها؛ حتی بر روی سطح خارجی پوست آثار منفی وبسا مضر و
خطرناک داشته  ،دارد وخواهدداشت ؛ تقلیل این مضرات و خطرات در فرموالسیون جدید مواد بلید و
میکرو و فیبروز و شیدینگ  AMERICAPIGMENT؛ بارویکرد نیاز به حداقل تهاجم به پوست وزیر
پوست (بیش ازده برابر کمتر از سایر برندها)  ،درکنار افزایش کیفیت  ،طول عمر و  ....راهبرد ما بوده
است.
بامروری کوتاه در بهترین وبرترین برندهای موجود بازار این رشته حساس (وحتی برندهای مطرح
آمریکایی و اروپایی) ؛ میتوان به سهولت دریافت که هنوز رنگینه ای هموژن والبته  SAFEباقابلیت
حداقل تهاجم به پوست وزیر پوست اما درعین حال با قابلیت پایداری وطول عمر زیاد  ،تاکنون عرضه

نشده است  .رفع این دو نقص اساسی و عمده موجود در همه نوع مواد تاتوی قبلی وفعلی موجود ،
درکنار هموژنیزاسیون  100%رنگینه هایی باکمترین خطرات ؛ با تامپونهایی  100% safeوسازگار با
محیطهای زنده پوست وبدن وحتی باالتر از اینها  ،با داشتن کاراکترهای" ضدمیکروبی  ،و ANTI
AGINGو ترمیمی" از انحصارات عدیده و مشهود مواد آماده عرضه ما برای عملیاتو تکنیکهای بلید و
میکرو و فیبروز و شیدینگ و  ...هست که جدا از کاراکترهای انحصاری  ،کیفیت بینظیر رنگدهی ،
پایداری رنگ  ،داشتن طیف بینظیر ونامحدود والبته درخشان  ،خراب نشدن وخشک نشدن مواد مصرف
نشده غیرمظروف حتی برای زمان نامحدود و ....بوده وضمنا برای اولین بار دردنیا ؛ گرید بلید را توام
با گریدهای میکرو و فیبروز و شیدینگ و  ....بی نیاز از تفکیک آماده عرضه نموده ایم  .به منطور
تعیین اصالت ماده ای که تهیه میکنید حتما مطابقت واصالت  Q.R Codeکیو آرکد الصاقی روی
جعبه ها را از سایت  daneshboniyan.irکه با گوشی همراه مجهز به نرم افزار کیو آر کد اسکنر ,
قابل اسکن و استعالم است ؛ والبته درصورت صحت کیو آر کد روی بسته وبازنشدن پلمپ ظرف مواد
وجعبه مربوطه یا عدم وجود صدمات فیزیکی به ظرف وبسته ؛ برای دو کاراکتر زیر ؛ به توزیع
کنندگان  ،همکاران ومصرف کنندگان ؛ اطمینان خاطر داده می شود:
 قابلیت روندگی ونفوذ اتوماتیک مواد با حداقل نیاز به تهاجم به پوست وزیر پوست خشک نشدن مواد حتی در مجاورت مستمرهوا عدم تغییرات وکاهش در سه مورد حجم  ،ویسکوزیته وفاماین کاراکترها و امتیازات انحصاری مواد  AMERICAPIGMENTکه قابلیت ترکیب واختالط به
منظور ایجاد و دسترسی آسان به بینهایت طیف رنگی را نیزامکانپذیر می کند کاربران وهنرمندان بلید
ومیکرووشیدینگ و پیگمنتیشن را مستغنی از خرید طیف رنگی متعددی میکند و فقط با خرید حدود
چهار تا ده پرایمر وطیف موجود  ،به میلیونها رنگ دلخواه خود خواهندرسید .به منظور تسهیل در
فرموالسیون ترکیب رنگها واستحصال طیف های دلخواه به کانالهای تلگرامی وتارنمای
americapigment.comمراجعه نماییدوبرای طرح سواالت وپیشنهادات و اخذراهنماییهای بیشتر
عالوه بر تاالر گفتمان سایت مزبور  ،ادرس ایمیل  americapigment@gmail.comنیز در
دسترس همگان است.
سفارش وخرید انالین نیز درفروشگاه مجازی سایت مزبور ؛ خدمتی دیگر از این مجموعه برای فعاالن

وعالقمندان ومرتبطین گرامی است.

طیف رنگی  AMERCAPIGMENTدر حال عرضه در سه حجم تقریبی (میلی لیتر)

≠ 01
≠ 01
≠ 51
BLACK

رنگ اصلی وپایه طیف رنگهای قهوه ای  ،مشگی مخملی مناسب پوستهای سرد،

شیدینگها و ایجاد رنگ ماندگارخط چشم

SHOCO. BROWN
 BROWNرنگ پایه واصلی جهت قوام وپایداری وترکیب با رنگها
 SPORTبرای تنوع بخشی درتکنیکهای هاشور
BROWN
 HONEY BROWNایجادرنگ روشن و قابل ترکیب با روشن کننده ها
 DARK REDرنگ اصلی برای ایجادطیف رنگهای قهوه ای با کاربرد درخط لب
 YELLOWزرد نخودی )برای روشن کردن رنگهای قهوه ای  ،روشن کننده ورنگ اصلی)
 COMPOUND REDمیکروپیگمنت قرمز ترکیبی
 REDمیکروپیگمنت قرمز بعداز نارنجی
 DEEP MAGENTA REDمیکروپیگمنت قرمز تیره
 LIGHTمیکروپیگمنت زردروشن
YELLOW
 ORANGEمیکروپیگمنت نارنجی
 PINKمیکروپیگمنت صورتی
 LIGHT PINKمیکروپیگمنت صورتی کمرنگ
رنگ تیره وگرم مناسب هاشور

VIOLET

میکروپیگمنت بنفش

CLASSIC BLUE
 SKY BLUEمیکروپیگمنت آبی روشن
 GREENمیکروپیگمنت سبز خیاری
 DEEP GREENمیکروپیگمنت سبز کله غازی
 WHITEمیکروپیگمنت سفید
میکروپیگمنت آبی

ENGINEERED FOR BEST PERFORMANCE
A GOOD INK THAT GOES IN EASY AND STAYS BRIGHT IS
JUST THE START
MICRO PIGMENT COLOR, A WIDE RANGE OF COLORS AND
CONSISTENT
FORMULAS TAKE INK TO ANOTHER LEVEL

Americapigment.com

