Kysymyksiä ja vastauksia kulmien kestopigmentoinnista
Kenelle kulmien kestopigmentointi sopii?
Kestopigmentointi on loistava keino korostaa harventuneita tai muodoltaan epämääräisiä
kulmakarvoja. Henkilöt, joilla on hyvin vaaleat tai joilla ei kasva lainkaan kulmakarvoja, ovat
saaneet ryhtiä ilmeeseen ja helpotusta meikkaamiseen aamuisin. Kestopigmentointi on hyvä
myös sellaisissa tilanteissa, jossa meikin käyttö on hankalaa esim. liikuntaharrastukset ja eräät
ammatit.
Kenelle ei sovi?
Ihon on oltava ehjä ja terve kulmien alueella. Jos haluat tehtäväksi värin allergiatestin kaksi
viikkoa ennen kestopigmentointia, sekin onnistuu Ihonhoitokeskuksessa.
Käsittely ei sovi raskaana oleville, psoriasista pään alueen ihossa sairastaville, ei myöskään
diabetesta tai vaikeaa atopiaa sairastaville eikä verenohennuslääkkeitä käyttäville.
Kuinka kauan kestopigmentointi kestää iholla?
Kestopigmentointi pysyy hyvänä asiakkaan ihosta riippuen 1-3 vuotta (kestävyys saadaan
aikaiseksi kun käsittely tehdään alussa kaksi kertaa 4-6 viikon välein) Väri haalistuu pikkuhiljaa
ihon uusiutumisen myötä.
Kuinka kauan tekeminen kestää hoitolassa?
Kestopigmentointiin varataan aikaa 1,5 - 2 tuntia. Tekemiseen ei mene niin kauan, mutta näin on
varattu riittävästi aikaa valita oikea väri ja kulmien muoto asiakkaan kanssa.
Miten kestopigmentointi tehdään?
Asiakkaan kanssa valitaan yhdessä sopiva väri ja kun se on löytynyt, tehdään ihoon esipiirrokset
kulmiin. Esipiirroksen avulla asiakas näkee miltä pigmentointi tulee näyttämään ja näin
vältytään väärinkäsityksiltä tai virheiltä. Kun esipiirros on valmis ja asiakas on hyväksynyt
muodon niin kestopigmentointi tehdään ihoon.
Kestopigmentointiväri viedään ihon alle neuloilla. Kulmiin piirretään ohuita viivoja, ikäänkuin
karvoja (karvatekniikka). 3D eli kolmiulotteista tekniikkaa käyttäen (konemenetelmän sijasta)
kulmakarvoista saadaan mahdollisimman luonnolliset.
Sattuuko se?
Oikein tehtynä kestopigmentointi ei ole kivuliasta. 3D eli "karvatekniikka" on iholle
hellävaraisempi ja vähemmän tuntuva kuin koneella tehty kestopigmentointi. Käsiteltävä alue
puudutetaan hoitolassa pintapuudutteella. Jos asiakas on hyvin kipuherkkä ja jännittää, hän voi
sivellä kotona ennen hoitolaan lähtöä kulmien alueelle Emla-puudutevoidetta apteekista.
Onko useita värejä/miten sopiva väri valitaan?

Värejä on monia ja niitä voi aina sekoittaa keskenään, niin jokaiselle asiakkaalle löytyy sopiva
väri. Ihonhoitokeskuksessa käytettävät pigmenttivärit tulevat Yhdysvalloista ja ovat olleet
erittäin turvallisia käytössä.
Mikä on jälkipigmentointi / huoltokäsittely miksi se tehdään?
Koskaan ei voi ennalta tietää miten kudos ottaa värin vastaan, joten jälkipigmentoinnissa
katsotaan miten väriä on jäänyt ihoon ja lisätään väriä tarpeen mukaan. Huoltokäsittely eli
jälkipigmentointi tehdään aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä pigmentoinnista, mutta
suositeltavin on kuuden viikon väli.
Voiko kestopigmentointi mennä pieleen?
Kun käytettävä väri valitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas hyväksyy esipiirroksen,
vältytään muoto- ja värivirheiltä. Pigmentointia harkitseva on tervetullut Ihonhoitokeskukseen
katsomaan ennen ja jälkeen valokuvia kosmetologi Sari Holopaisen tekemistä pigmentoinneista.
Hygienia ja ihotulehdusten välttäminen
Kestopigmentoinnissa neulat ovat aina kertakäyttöisiä. Käsittelyn aikana käytetään koko ajan
hanskoja, näin tekijä suojaa asiakasta sekä itseään. Asiakas saa selkeät kotihoito-ohjeet, joita
noudattamalla varmistuu hygieninen ihon toipuminen pigmentoinnista.

