INFOFICHE MICROBLADING
Wat is microblading?
Microblading is een vorm van semi-permanente make-up waarbij de pigmenten
manueel worden aangebracht in 'hairstrokes'. Met een steriele blade en
handtool wordt een oppervlakkig krasje gemaakt in de bovenste huidlaag
(epidermis). Hierin wordt pigment gebracht. Op deze manier kunnen we heel mooie haartjes
tekenen in de huid, die bijna niet van echte haartjes te onderscheiden zijn.
Snel & veilig.
De behandeling duurt slechts 20 tot 40 minuten (exclusief intake en voortekenen) en u kan zich
daarna gewoon zelf verplaatsen. U hoeft niet voor een chauffeur of vervoer te zorgen.
Tijdens de behandeling wordt de huid verdoofd, waardoor de behandeling goed te verdragen is
maar desondanks is microblading niet volledig pijnloos.
De blades waar mee gewerkt wordt zijn wegwerp-exemplaren. Voor elke cliënt wordt er een
nieuw, steriel blade gebruikt. Alle pigmenten zijn conform de EU-wetgeving; geen AZO, nikkel,
zware metalen,... Ook mensen die vaak allergische reacties hebben, kunnen we behandelen.
Hoe lang is de hersteltĳd?
De behandelde huid kan een lichte zwelling en roodheid vertonen die gemiddeld 2 dagen kan
duren. Het volledige genezingsproces duurt ongeveer 2 weken. Het resultaat kan beoordeeld
worden na 6 weken.
Hoe lang blĳft het resultaat?
Het resultaat blijft 1 tot 1,5 jaar. Dit is afhankelijk van uw huidtype en de nazorg van de
microblading. Vette huidtypes verliezen sneller hun pigment dan normaal tot droge huidtypes.
Aantal microblading-behandelingen
Na 1 behandeling heeft u in de meeste gevallen het gewenste resultaat. Er is altijd een correctie
inbegrepen bij uw eerste plaatsing. Deze touch-up wordt 6 weken na de eerste behandeling en
indien nodig uitgevoerd.
U kan de behandeling elk jaar opnieuw laten uitvoeren. De behandeling kan ten vroegste
herhaald worden na 8 maanden.
De behandeling is geschikt voor:
Cliënten die weinig tot geen eigen wenkbrauwhaartjes hebben
Cliënten die gewoon mooiere, vollere wenkbrauwen willen
Cliënten die een heel natuurlijk resultaat wensen
Cliënten die lijden aan alopecia
Cliënten die littekens in de wenkbrauwen hebben

Voordelen:
U hoeft u wenkbrauwen niet meer bij te tekenen.
U wilt een natuurlijk resultaat op elk moment. Ook als u gaat sporten,
zwemmen, op het strand,...
Het resultaat wordt persoonlijk aangepast aan uw wensen en aan uw
bestaande wenkbrauwen.
Geeft meer diepte en jeugdigheid aan uw look.
Contra-indicaties (wanneer er niet NIET kan behandeld worden):
Laatste 2 maanden van een zwangerschap
Epilepsie
Diabetes
Huidziekten
Bloedverdunners
Chemotherapie (minimum 3 maanden voor en 3 maanden na)
Huidtype 5 en 6 (donkere tot zeer donkere huid)
Zeer zware actieve acné
Tijdens gebruik van een antibiotica kuur
Botox (min. 3 weken tussen de behandeling)
Voorbereiding
Heeft u reeds oude permanente make-up op uw wenkbrauwen; gelieve eerst een foto door te
sturen alvorens u een boeking maakt!
Drink geen alcohol 24u voor uw behandeling.
Laat de haartjes mooi staan, zo zien we perfect waar de natuurlijke wenkbrauw groeit. Deze
worden mooi geëpileerd tijdens de behandeling.
Heeft u snel pijn: neem dan een Dafalgan Forte 1Gram ongeveer 30 min voor uw behandeling.
Alles wordt vooraf uitvoerig besproken en uitgetekend zodat u ziet hoe uw wenkbrauw er zal
uitzien. Wij geven graag ons advies voor het mooiste resultaat. Pas als u helemaal tevreden bent
over de vorm en kleur, starten we de behandeling.
De kleur zal de eerste 4 dagen 20% tot 30% donkerder zijn. (Houd hier rekening mee en boek
dus geen behandeling als u de dag nadien naar een feest moet of een reis gepland heeft).

Nazorg
Gebruik gedurende 7 tot 10 dagen na de behandeling Bepanthol-crème (2 tot
3 keer per dag behalve de eerste 24u —> 5 keer herhalen!). De wenkbrauwen
moeten altijd gehydrateerd en vettig blijven om de duurzaamheid van het
pigment te garanderen.
Was je wenkbrauwen gedurende 7 tot 10 dagen met vochtige wattenschijfjes en pH-neutrale
shampoo (2 keer per dag, alvorens Bepanthol-crème aan te brengen).
Tot 14 dagen na de behandeling:
geen sauna
geen chloor-zwembaden
geen zon of zonnebank (draag een petje)
geen make-up of make-up remover op de behandelde zone geen andere skincare producten op
de behandelde zone geen producten met alcohol op de behandelde zone
Ga minimum 24u NIET sporten na de behandeling.
Trek geen schilfers los. Hierdoor kan je pigment verliezen of je huid beschadigen. Gebruik wel
extra Bepanthol-crème in dit geval.
Prĳzen
Microblading (eerste plaatsing)
(Correctie na 6 weken inbegrepen)

€450

Microblading (herhaling na 10-12 maanden)
(+ shading = + €50)
Microblading (herhaling na 12-18 maanden)
(+ shading = + €50)

€250

Microblading (herhaling na meer dan 18 maanden)

€450

€325

De prijzen van de behandelingen zijn indicatief en kunnen minimaal afwijken.

