
KESTOPIGMENTOINTI  

Pigmentointimallit suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. Väri valikoidaan toiveiden mukaan 

monipuolisesta värivalikoimasta. Pigmentoinnit tehdään tekniikalla, joka on hellävarainen ja turvallinen. Lopputulos 

on luonnollisen ja pehmeän näköinen. Suosittelemme aina maksutonta konsultaatioaikaa ennen toimenpiteen 

varaamista. Konsultaatio ei sido sinua mihinkään. 

Pigmentointikäsittelyn aluksi iholle levitetään puudutusainetta, jota lisätään koko työskentelyn ajan. Väri viedään 

neuloilla ihon ylempiin kerroksiin. Tekniikka on tatuoinnin kaltainen, mutta tulos ei ole ikuinen, vaan värit hiipuvat 

pois luonnollisesti 4-8 vuodessa. Pigmentointi on hyvä vahvistaa 1-2 vuoden välein, jolloin se säilyy kauniina. 

Alue pigmentoidaan ensin kerran ja vahvistus tehdään 1-2 kuukauden päästä, kun pigmentoitu alue on kokonaan 

parantunut. Näin tuloksesta tulee kestävä ja väristä tasainen. Väri haalistuu parantuessaan, eli heti pigmentoinnin 

jälkeen väri on tummempi ja lopputulos on nähtävissä noin kuukauden kuluttua pigmentoinnista. Ihon hilseilyä, 

punoitusta, turvotusta ja lievää rupeentumista voi esiintyä muutaman päivän pigmentoinnin jälkeen. Viiden 

vuorokauden ajan on vältettävä saunaa, uimista, aurinkoa, hikoilua ja meikkaamista. Kotona pigmentointialuetta 

hoidetaan annetuilla aineilla ja ohjeilla. Ennen käsittelyä on 48h ajan vältettävä alkoholia, sekä kipu- ja 

verenohennuslääkkeitä. 

ALUEET:  

Kulmakarvat  Pigmentoinnilla saadaan aikaan kasvoja kohottava lifting-illuusio kulmakarvoja oikein 

muotoilemalla. Kulmakarvoja voidaan pigmentoida klassisella pigmentointitekniikalla, jossa 

jälki on voimakkaampi ja selkeämpi ns. kynämäisempi. Kun haluat pehmeämmän, 

häivytetymmän näköisen lopputuloksen, on valintasi Shadow-tekniikka. 

Silmänrajaukset  Eyelinerit voidaan pigmentoida joko yläluomelle tai sekä ylä- että alaluomelle ripsien tyveen. 

Rajaus tuo silmää paremmin esiin ja korostaa katsetta. Pysyvä, pigmentoitu meikki helpottaa 

päivittäistä ehostusta ja antaa huolitellun silauksen ulkonäköön jopa vuosiksi! Eyelinereissa 

käytämme klassista pigmentointitekniikkaa. 

Huulet Huulten pigmentoinnilla saadaan aikaan symmetrisemmät, täyteläisemmän näköiset huulet. 

Huulten rajaukset tehdään Shadow-tekniikkaa käyttäen, jossa huulten rajausta häivytetään ja 

pehmennetään kohti huulten keskiosaa saaden aikaan luonnollinen lopputulos, joka ei näytä 

kynällä piirretyltä rajaukselta. 

 

KESTOPIGMENTOINNIN KONTRAINDIKAATIOT, eli milloin pigmentointia ei voida tehdä 

• Raskaus tai imetys 

• Puudutusallergia 

• Diabetes (sokeritauti) 

• Verenvuototauti 

• Varfarin (Marevan)- verenohennuslääkkeet 

• Kova flunssa, kuume tai jokin muu tulehdus 

• Aktiivinen herpes 

• Kortisonivalmisteet sisäisesti otettuna 

• Antitromoottiset lääkkeet (asetyylisalisyylihappo) esim. aspiriini 

• Botox-hoito alle 2 vko 

• Covid-19 -rokotus alle 2 vko 

Mikäli sinulla on säännöllinen lääkitys, konsultoi aina lääkäriäsi, saako kestopigmentointia tehdä 


