MIKÄ MICROBLADING?
MIKÄ MICROBLADING TARKALLEEN ON?
Microblading on kulmamuotoilua joka mahdollistaa asiakkaalle kauniit,
persoonalliset ja luonnolliset kulmat. Microblading toimenpiteen aikana pigmenttiä
laitetaan ihon pintakerrokseen epidermiksen ja dermiksen väliin. Pigmenteissä,
joita käytämme yhteistyössä SharpBrowsin kanssa, ei ole raskaaita metalleja ja niitä
ei ole testattu eläinten päälle, eivätkä ne ole haitallisia iholle. Kaikenkaikkiaan
toimenpide on hieman kuten tatuoiminen, mutta siinä on hyvin suuria eroja
pysyvään pigmentointiin verrattuna, nimittäin microblade-tekniikalla oikein tehdyt
kulmat häviävät ihosta kokonaan n. vuodessa. Tämä tarkoittaa, että jos tulosta
haluaa ylläpitää, täytyy kulmiin tehdä uusi touchup n. 10-12kk jälkeen ensilaitosta.
Microblading on luonnollinen tapa tehdä kauniit ja pitkään pysyvät kulmat.
Suosittelemme ottamaan 10kk jälkeen yhteyttä microblading ammattilaiseesi
kulmien uusimisen vuoksi, jotta saamme ehostettua kulmiasi edelleen. Touchup ei
satu, se saa vain kulmasi näyttämään entistäkin paremmalta.
ONKO TOIMENPIDE KIVULIAS?
Ensimmäinen kerta voi olla kivulias, mutta se riippuu pitkälti ihosi
kivunsietokyvstä ja ihotyypistäsi. Tämä toimenpide ei satu niin paljon kuin oikea
tatuointi, kivun tasoa voisi verrata ehkä ennemminkin kulmien nyppimisen kipuun.
Erityisherkälle iholle toimenpide sattuu hiukan enemmän kuin normaalille iholle.
Jokatapauksessa, kipu jota microbladingista aiheutuu on hyvin pientä ja lisäksi
käytämme aineita, jotka lievittävät kipua.
KUINKA KAUAN TOIMENPIDE KESTÄÄ?
Microbladintoimenpide voi kestää jopa noin kaksi tuntia, jos se on sinun
ensimmäinen kertasi toimenpiteessä. Varaamme aikaa hyvin, koska emme halua
kiirehtiä, vaan haluamme tehdä sinun kulmillesi täydellistä ammattimaista jälkeä.
Tämä kaksi tuntia pitää sisällään valmistelun, kulmien muotoilun ja microbladetoimenpiteen.
MITÄ MINUN TÄYTYY TEHDÄ TOIMENPITEEN JÄLKEEN?
Ei mitään sen kummempaa.
Sinun täytyy tietenkin vain muistaa pitää iho ja
kulmat puhtaina ja välttää aurinkoa sekä uima-altaita, saunaa ja raskasta hikoilua
parantumisen ajan. jälkihoito-ohjeet löytyvät täältä erikseen, ja saat ne myös kotiin
mukaasi.
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KUINKA KAUAN KESTÄÄ, ETTÄ IHONI ON TÄYSIN PARANTUNUT?
Yleensä viikosta kymmeneen päivään. Pienet palaset jotka koostuvat kuolleesta
ihosta, verestä ja pigmentistä, irtoavat tässä ajassa. Noin kuukaudessa pigmentti on
täysin asettunut ja 5-6 viikon jälkeen tehdään vahvistus, jossa kulmat käsitellään
uudelleen. Käsittelyn hinta sisältää aina myös ensimmäisen vehvistuksen.

KUULLOSTAA VAKUUTTAVALTA, KUITENKIN HALUAN TIETÄÄ TÄSMÄLLEEN,
MITÄ IHOLLENI TAPAHTUU TOIMENPITEEN AIKANA?
Toimenpiteeseen liittyy seuraavat asiat: muotoilu, itse toimenpide ja jälkihoito.
Muotoilun aikana käytämme erikoistyökaluja, jotta mittaamme sinulle täydellisen
symmetriset kulmat kasvojen muotojesi mukaan. Piirrämme kulmakynällä uusien
kulmiesi ääriviivat ja kun olet nähnyt ja hyväksynyt ne, täytämme ääriviivojen
sisältä alueen pigmentillä joka sopii ihon ja hiustesi väriin parhaiten. Ääriviivoja
emme tee pigmentillä. Ne pyyhitään kokonaan pois jotta kulmista saadaan
mahdollisimman luonnollisen näköiset. Bladingin aikana käytämme erikoisteriä,
jotka koostuvat 14-18 pienestä terästä, jotka viiltävät ihon pintakerroksen ja
työntävät pigmentin ihoon.
VOIKO JOTAIN KAMALAA TAPAHTUA MINULLE TOIMENPITEEN JÄLKEEN?
Se riippuu ihan täysin sinusta noudatatko ohjeita vai etkö.
Kaikista tärkein
asia on pitää ihosi kuivana ja puhtaana. Tämä meinaa sitä, että et saa uida uimaaltaassa, käyttää saunaa tai hikoilla voimakkaasti parantumisen ajan. Solarium on
ehdoton ei seuraavan 72 tunnin aikana. Äläkä myöskään koskettele kulmiasi. Iho
voi alkaa hiukan kutiamaan ja siitä voi irtoilla pieniä kuolleita ihonpalasia, mutta
älä siitäkään huolimatta koske kulmiin. Älä käytä myöskään voimakaita anti-aging
voiteita tai muitakaan anti-aging.
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MITKÄ OVAT ESTE MICROBLADINGILLE?
- Hemofilia/verenhyytymishäiriö sairaudet
-Jos et ole täysi-ikäinen
-Raskaus sekä imetys, hormoonitoiminta voi vaikuttaa pysyvyyteen.
- Toimenpidettä ei voi suorittaa mikäli olet nauttinut alkoholia, huumeita yms
huumaavia aineita (käyttämättä 48h ennen laittoa)
- Roacutan kuurin aikana ei voi tehdä, vasta 3kk kuurin lopetuksesta.
-Hepatiitti ja HIV-tartunta
- Kova flunssa, kuume tai jokin muu haittaava tulehdus(Tule aina terveenä
laittoon!)
- Jos pigmentointialueella esiintyy joku seuraavista on laitto tehtävä vasta ihon
parantuessa:(Allergiat, atopia, ruusufinni, akne, tulehtuma, punoitus, kipu,
psoriasis)
-Tuore arpikudos on este, vanhan päälle voi tehdä.
Huomio nämä! - 1- luokan diabeteksen kohdalla on kysyttävä hoitavalta lääkäriltä
lupa microbladingiin. - verenohennuslääkkeet- ei este pigmentointiin -> iho voi
vuotaa herkemmin - verenluovutus: Asiakas on kelvollinen luovuttajaksi 4-12kk
kuluttua toimenpiteestä. Tämä riippuu paikkakunnasta -Jos käytät sisäisesti
kortisonivalmisteita, kysy lupa pigmentointiin hoitavalta lääkäriltä. -Sydänsairaus,
rutmihäiriöt- eivät ole este, mutta toimenpiteessä käytettävä puudute voi lisätä
sydämen tykytystä.

