Microblading

Microblading – ręczna metoda pigmentacji brwi, która wywodzi się z
Japonii. Jest obecnie nowością na rynku, najbardziej pożądaną metodą przez
wymagające klientki. Microlading pozwala na szczegółową i precyzyjną
rekonstrukcję brwi, tak by do złudzenia przypominały one naturalne brwi,
aczkolwiek efekt jest jeszcze bardziej zniewalający! Brwi do złudzenia są
naturalne i jednocześnie mocno gęste o pięknym i pożądanym kształcie.
Microblading polega na precyzyjnym wyrysowaniu poszczególnych włosków w
ramach łuku brwiowego w taki sposób, by rysunek odzwierciedlał jak najbardziej
naturalny układ włosków.
Technika prezentuje się najlepiej gdy klientka posiada własne włoski brwi, jednak
jeśli tych włosków nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie do wykonania zabiegu.
Technikę z powodzeniem można stosować na starych makijażach permanentnych,
tworząc poszczególne włoski tak, by nadać brwiom naturalności.
Skąd pomysł na tę metodę makijażu?
Wraz z pojawieniem się microbladingu, w makijażu permanentnym brwi nastąpił
ogromny przełom. Dzięki microbladingowi mogę pomóc wszystkim paniom, które
marzą o naturalnych, bujnych brwiach, a z jakichś powodów nie mogą ich mieć.
Jest to metoda również dedykowana dla osób po chemioterapii i dotkniętych
łysieniem plackowatym. Brwi wykonywane metodą microbladingu znacznie
odbiegają od tych powstających na skutek pigmentacji maszynowej. Brwi rysuje
się za pomocą sterylnych piórek. Różnica widoczna jest gołym okiem i trudno się
dziwić, ponieważ, przeprowadzając microblading, troszczę się o każdy włosek z
osobna. Bardzo istotną rolę odgrywa tutaj kierunek malowania włosków, technika,
nacisk oraz pigmenty. Tylko kiedy te wszystkie czynniki zostaną połączone, brwi
będą łudząco podobne do naturalnych, a domalowane włoski, pomieszane z
naturalnymi stworzą niesamowite trójwymiarowe wrażenie.
Jest doskonałą alternatywą dla Pań, które:
•

są po chemioterapii

•

mają problemy ze skórą alergiczną

•

nie potrafią się same umalować

•

w celach estetycznych pragną podkreślić swoją urodę

•

zakamuflować mankamenty, blizny brwi

•

cenią sobie swój czas i nie chcą go marnować na koloryzacje brwi innymi
metodami

•

są aktywne fizycznie i regularnie bywają na zajęciach fitness czy basenie

•

planują ważną uroczystość np.ślub i chcą wyglądać perfekcyjnie w każdej
minucie ceremonii

•

mają problematyczny kształt oka, twarzy i chcą to skutecznie ukryć
(asymetria)

•

są perfekcjonistkami i żądają idealnego wyglądu 24/h

Przebieg zabiegu:
Przygotowanie do zabiegu- 2-3 tyg przed datą wizyty, powstrzymujemy się od
farbowana oraz regulacji brwi.
Przed zabiegiem wymagane jest wypełnienie formularza świadomej zgody,
przeprowadzany jest wywiad.
Wykonujemy wstępny rysunek brwi i ustalamy szczegóły (kształt każdej z części,
kolor barwnika itp).
Po pełnej akceptacji, przystępujemy do zabiegu,
Wszystkie elementy mające kontakt ze skórą klientki są STERYLNE I
JEDNORAZOWE.
Po zabiegu
•

Po zakończonym zabiegu, należy powstrzymać się od dotykania, moczenia,
tarcia brwi.

•

Nie stosujemy mydła.

•

Nie należy zdrapywać strupków, które się pojawią w ciągu kilku pierwszych
dni od zabiegu!

•

Nie używamy kosmetyków drażniących, na bazie alkoholu.

•

Nie korzystamy przez 14 dni z sauny, solarium, basenu.

•

Nie dopuszczamy do wysuszenia oraz mocnego opalania pigmentowanej
skóry.

•

Unikamy agresywnych peelingów w miejscu makijażu.

•

Nie korzystamy przez 14 dni z sauny, solarium basenu.

5-10 dni po mikro pigmentacji intensywność makijażu maleje, nawet do 50%
barwy wyjściowej, dlatego nie należy się niepokoić mocnym efektem zaraz po
zabiegu.
Makijaż permanentny zawsze składa się z pierwszej wizyty oraz koniecznego
dopełnienia efektu (tzw.korekty) 4-6tyg po zabiegu (korekta jest wliczona w
cenę zabiegu).
Przeciwwskazania:
•

ciąża, okres karmienia piersią (tu znieczulenie może trafić do krwiobiegu,
w okresie połogu nie przyjmie się barwnik)

•

infekcja w miejscu zabiegu

•

podwyższona temperatura ciała

•

choroba nowotworowa (możliwość wykonania zabiegu ok. pół roku po
wyleczeniu)

•

cukrzyca w fazie nieustabilizowanej

•

hemofilia

•

opryszczka

•

zaawansowana choroba tarczycy

•

łuszczyca /(nierówno się w pigmentuje)

•

żółtaczka, HIV/AIDS

•

egzema, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry

•

trądzik różowaty

•

tendencje do tworzenia się blizn przerostowych(keloidy)

•

długotrwałe przyjmowanie leków rozrzedzających krew. Sterydy, NLPZ.

•

zabieg z zakresu medycyny estetycznej, silne złuszczanie (co najmniej 2
miesiące po)

•

epilepsja, padaczka

Czym różni się MICROBLADING od metody piórkowej?
Przede wszystkim efekty zabiegu microblading są bardziej naturalne. Nacięcie
idealnie imituje ludzkie subtelne i delikatne włoski. Przy metodzie piórkowej,
pigment jest wprowadzany nieco głębiej i pod innym kątem, co czasem skutkuje
bliznami.

