Usein kysytyt kysymykset
Mikä ero on Sharp Brows-microbladingilla ja aiemmin
tekemälläsi MaxBrows 3D-kestopigmentoinnilla?
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Sharp Browsissa ei käytetä etukäteispuudutetta
Kulmat mitataan entistä tarkemmin
Microbladingin pysyvyys on noin 8-12kk eli hieman 3D-kestopigmentointia lyhyempi
Pieniä eroavaisuuksia valmistautumis- ja kotihoito-ohjeissa.

Millä välineellä microblading-kulmakarvat tehdään?
Kulmakarvat tehdään varsiosan päässä olevan pikkiriikkisen neularivistön avulla.
Toisinsanoen Sharp Brows-microbladingissa ei käytetä minkäänlaista sähkölaitetta.

Sattuuko microbladingin tekeminen?
Jonkin verran, sillä pigmenttiä viedään ihon sisään. Jokainen meistä kokee kivun eri tavalla.
Asiakkaat ovat kuvailleet tunnetta lähinnä ärsyttäväksi, mutta onneksi itse microbladingiin
menee noin vain 45-60min. Kulmia tehdessä käytetään puudutetta, jota lisätään tarvittaessa.
Jokainen, jolle olen tehnyt on kestänyt microbladingin loppuun saakka.

Mitä Shading-sana hinnastossasi tarkoittaa?
Shading tarkoittaa puuterimaista pohjaväriä, jota voidaan tehdä karvamaisen microbladingin
lisäksi. Suosittelen shadingia käytettäväksi erityisesti, mikäli olet kiinnostunut meikatun
näköisestä lopputuloksesta tai sinulla on hyvin vähän omia kulmakarvoja.

Miltä kulmani näyttävät muutaman päivän päästä?
Yleensä erittäin hyvältä ja voit olla normaalisti töissä jne. Tavoitetila on, että rupea ei pääsisi
syntymään. Joillekin meistä sitä muodostuu, vaikka kuinka rasvaisi. Yleensä ohut ja
kalvomainen rupi syntyy noin kahden päivän kohdalla ja se lähtee "kuoriutumaan" pois noin
viidennen päivän kohdalla. Jos rupea pääsee syntymään, sen kuoriutuminen voi näyttää

melko rajulta. Se on kuitenkin väliaikaista ja tasoittuu ihon parannuttua. Valitettavasti ei ole
mahdollista ennustaa kenelle näitä tulee ja kenelle ei. Hoitovoiteen säännöllinen käyttö
ehkäisee ruven muodostumista ja ihon paranemista.

Apua! Tuntuu, että kaikki väri on hävinnyt viikossa! Onko
tämä normaalia?
Microblading ohenee ja vaalenee parantuessaan. Noin viikon päästä sävy on vaaleimmillaan
ja tummenee siitä hieman vielä myöhemmin. 4 viikon jälkeen on nähtävissä ensimmäisen
kerran lopputulos. Maltti on siis valttia!

Voiko vahvistusta tehdä aiemmin?
Ei valitettavasti voi. Ihon täytyy palautua täysin ennen kuin sitä voidaan käsitellä uudelleen,
aikaisintaan viikolla 4. Mikäli teemme huollon liian aikaisin, ihollesi saattaa syntyä pysyviä
arpia.

Kuinka usein joudun huollattamaan jatkossa?
Huoltoväli on yksilöllinen, mutta noin 6-12kk. Tämä riippuu esimerkiksi siitä, kuinka tummina
ja skarppeina haluat kulmat pitää.

