SPMU Microblading
& Powder brows treatment - luxadore
Powderbrow-Microblading is een nieuwe techniek
semi-permanente make up toegepast door middel van
een machinaal / manuele nano naald.

Je nieuwe wenkbrauwvorm wordt eerst getekend met een potloodje
waardoor je vooraf al de vorm die je gaat verkrijgen kan zien en de
kans niet oploopt dat je te dikke of te dunne wenkbrauwen
verkrijgt. De wenkbrauwen worden vooraf ook met de koord en pincet
geëpileerd (prijs inbegrepen).

-Let op!
Indien men niet binnen de 8 weken komt voor de gratis bijwerking,
vervalt deze en betaal je 50 euro binnen de drie maanden na de
eerste sessie.

Waarom is er een eerste bijwerking nodig?

Na de eerste sessie vervaagd tot 70% van de behandeling. Na een
bijwerking is dat maar 30%, waardoor het eindresultaat pas zichtbaar is
na een bijwerking. Hierdoor is de bijwerking noodzakelijk en verlengt
dit de houdbaarheid van de behandeling. Zonder deze bijwerking zal
er maximaal tot drie maanden resultaat zichtbaar zijn.

De bijwerkingen

Zeer vette huid: Tot 6 maanden
Vette tot normale huid: 6 - 9 maanden of 10 - 14 maanden
Droge tot zeer droge huid: - 15 tot 24 maanden

Genezingsproces powderbrows | Microblading

Dag 1-3: zeer donker,
Dag 4-10: barsten en plekken (geen kleur onder de plekken),
Dag 11-28: géén kleur/vorm te zien,
Dag 29-35: licht kleur te zien
Dag 36-50: kleur en vorm beter zichtbaar,
Eerste sessie 30% zichtbaar
Na bijwerking 70% zichtbaar
Indien men een zeer vette huid heeft, snel/veel bloed tijdens de
behandeling, erg blond is, een heel lichte kleur laat toepassen,
ooit pmu heeft gehad of de wenkbrauwen laat laseren, kan de
houdbaarheid korter zijn. Dit hangt af van persoon tot persoon.

Binnen de 3 maanden na de eerste bijwerking, kost een bijwerking 50
euro. Vanaf 2 jaar wordt de totaalprijs aangerekend (dus geen
bijwerkingsprijs).

Zijn de wenkbrauwen donker na de behandeling?

De wenkbrauwen zullen tot watercontact er zeer donker uitzien.
En na watercontact beginnen te vervellen waardoor er precies vlekken
ontstaan, ongelijkheden en pigmentverlies.
Dit is allemaal zeer normaal dus is er geen reden
voor paniek of ongerustheid.
Mooi resultaat is te verkrijgen na 2 weken maar perfect resultaat pas
na de bijwerking.

Hoelang duurt de behandeling?
Totaal gemiddeld 1u – 1,5 uur

Wat zijn ombre powderbrows?

Ombre is dat de voorkant lichter gezet wordt als de uiteinde zoals de
natuurlijke wenkbrauwen meestal ook zijn. Dit kan enkel bij klanten die
van nature weinig haar hebben aan de voorste gedeelte.

Wat houdt de voor- en naverzorging in?
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•
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•
•

72 u geen watercontact
72 u niet aan de wenkbrauwen komen
72 u geen make up op de wenkbrauwen zelf (rondom kan wel)
Geen ander soorten creme insmeren
2x per dag gedurende 3 dagen bepantol of bepantaine aanbrengen
2 weken voor en na de behandeling niet zonnen of onder de
zonnebank gaan (vanaf 2 weken factor 50 halfuur op voorhand
insmeren)
Indien de wenkbrauwen korsten vormen, deze niet ervan af halen!
2 weken lang de wenkbrauwen niet verven
2 weken lang geen gezichtsbehandelingen toepassen (zoals peelings,
chemische behandelingen, microdermabrasie, enz...)
Vooraf geen pijnstillers innemen
Behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs laten toepassen
1 week lang niet zwemmen of naar de sauna
3 dagen na de behandeling niet sporten

Kan deze techniek bij iedereen toegepast worden?
Nee, kan niet toegepast worden bij:
-

Zwangere dames
hepatitis patiënten
diabetes patiënten
personen die hart- en vaatziekten hebben
personen die al een zeer lange tijd bloedverdunners
innemen. Bij gebruik van ROA cutane mag er
geen permanente make-up worden toegepast tot einde
kuur.

Kan powderbrow toegepast worden over PMU als
cover-up?

Dit kan wel indien de PMU enorm fel vervaagd is en
bijna niet meer zichtbaar is.
In dat geval is het altijd beter om vooraf een foto door te sturen voor
de mogelijkheden te bespreken.

Overschakeling van microblading naar powderbrows

Dit kan enkel als de microblading al bij ons was toegepast binnen een
tijdszone van 2 jaar.
De prijs voor de overschakeling van
microblading naar powderbrows is € 600.

Welke kleur gaan mijn wenkbrauwen worden?
De kleur wordt gekozen naar voorkeur van de klant zelf.

