ikropigmentacja medyczna

MIKROPIGMENTACJA
SKÓRY GŁOWY

– INNOWACYJNA METODA W MASKUJĄCA
ŁYSIENIE U KOBIET I MĘŻCZYZN

Problem łysienia dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, przy czym skala występowania problemu
rośnie z wiekiem. Mimo postępów w dziedzinie trychologii, suplementy i preparaty kosmetyczne
często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Bardziej radykalne metody,
jak np. przeszczepy włosów, często wiążą się z dużym ryzykiem i są kosztowne.
Mikropigmentacja skóry głowy jest metodą, która w bezpieczny, przewidywalny w skutkach
i stosunkowo niedrogi sposób, pozwala na zakamuflowanie problemów związanych z łysieniem.
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Mikropigmentacja skóry głowy polega na wprowadzeniu barwnika w najgłębszą warstwę naskórka za pomocą pojedynczej igły. Zastosowanie pojedynczej, cienkiej
igły umożliwia całkowitą kontrolę nad wprowadzanym
barwnikiem, a w szczególności nad głębokością jego
wprowadzania oraz nad nadawaniem kształtu nowej
„fryzurze”. Tylko tak precyzyjna pigmentacja daje pełną
kontrolę nad jakością zabiegu i pozwala na całkowitą
kontrolę nad pigmentem aż do chwili jego 100-proc.
wyblaknięcia.

Efekt działania i zastosowanie metody
Wynikiem działania mikropigmentacji jest stworzenie
doskonałej imitacji włosa, co pozwala na ukrycie łysienia. Metoda pozwala na uzyskanie efektu krótko strzyżonego włosa oraz optyczne zagęszczanie w przypadku
rzadkich włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Kamufluje różnego rodzaju blizny, szramy lub ubytki, na
przykład po nieudanym przeszczepie czy urazie głowy.
Często podczas zabiegu rozwiązuje się kilka problemów
– np. zagęszczenie włosów po przeszczepie oraz ukrycie
blizny powstałej w wyniku wycięcia paska z tyłu głowy,
z którego pobierano włosy do przeszczepu.

Trwałość zabiegu
Czas pozostawania pigmentu w naskórku jest indywidualny i tak naprawdę trudny do przewidzenia. Może
wynosić od 2 do nawet 5 lat, w zależności od indywidualnej reakcji skóry na pigmentowanie i jej zdolności do
utrzymania barwnika w naskórku.
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włosów. Dzieje się tak, ponieważ mikronakłucia
powodują lepsze ukrwienie skóry głowy. Podobną
technikę wykorzystujemy w Terapii Skin Needling –
zabieg nie wywołuje żadnego niepożądanego efektu na skórę głowy.
 Nie wyklucza przeszczepu włosów w przyszłości. Jest
idealnym rozwiązaniem uzupełniającym po przeszczepie – maskuje blizny oraz zagęszcza włosy.
 Natychmiastowy efekt. Tuż po zabiegu skóra jest
zaczerwieniona jedynie przez kilka dni.

Metoda mikropigmentacji skóry głowy
jest rozwiązaniem, które pozwala
kamuflować problem łysienia oraz
zamaskować blizny. Bardzo ważnym
czynnikiem sukcesu metody jest
odpowiedni dobór narzędzi do
jej wykonania: pojedynczych igieł,
dobór dobrej jakości barwików,
odpowiednie wykonanie metody,
współpraca z klientem – tak by uzyskać
porozumienie pomiędzy oczekiwaniami
klienta a możliwościami ich realizacji.
Przede wszystkim jednak należy
zwrócić uwagę na doświadczenie osoby
wykonującej zabieg.

Agnieszka Zapała

Zalety metody

linergistka,
szkoleniowiec z bogatym
doświadczeniem,
założycielka marki
Naturalny Permanentny
oraz Mikro Hair
a.zapala@bmas.pl

 W bezpieczny sposób kamufluje problem łysienia.
 Prawidłowo wykonany zabieg nie szkodzi nadal rosnącym włosom, a wręcz przeciwnie, poprzez jednoczesną terapię mikroigłową podczas zabiegu niejednokrotnie wywołuje stymulację i wzrost nowych
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Zapraszamy na kursy dla początkujących
oraz warsztaty dla profesjonalistów:
§ perfekcyjne brwi metodą henny,
włoskową oraz technika łączona
§ naturalne usta 3D
§ konturowanie oka – idealne kreski
§ double eyliner i kreska rozświetlająca

