Microblading wenkbrauwen
Wat is microblading?

Microblading is een nieuwe vorm van semi
permanente make-up waarbij handmatig zeer
dunne hairstrokes in de wenkbrauw worden
gezet. De wenkbrauw zal hierdoor op een
natuurlijke manier voller lijken. De gekozen
pigmentstoffen benaderen de natuurlijke of
gewenste haarkleur zo goed mogelijk. De
techniek van microblading is vergelijkbaar
met die van een medische tatoeage
(dermatografie), maar meer geschikt voor
mensen waarbij de natuurlijke wenkbrauw
nog aanwezig is.

Indicaties




Bij het gedeeltelijk ontbreken van
wenkbrauwen
Voor het cosmetisch verfraaien/opvullen
van bestaande wenkbrauwen
Bij een droge tot normale en gemende
huid

Na de behandeling

Na de behandeling kunnen kleine korstjes
ontstaan. Meestal verdwijnen deze korstjes
na ongeveer één week. In deze periode is het
belangrijk dat u de nazorginstructies goed
opvolgt en niet aan de korstjes krabt.

Resultaat

Een natuurlijke en mooie, volle wenkbrauw is
in meeste gevallen te bereiken in één tot
twee behandelingen. Na de eerste
behandeling kan het zijn dat de hairstrokes
vervagen of deels verdwijnen. Schrikt u niet
als dit gebeurt. Tijdens de nabehandeling(en)
wordt dit bijgewerkt. Over het algemeen
begint het resultaat na ongeveer één jaar
langzaam te vervagen. Bijwerken is daarom
meestal nodig na één tot twee jaar.

Behandeling

Afbeelding: Voor en direct na de behandeling.

Pigmentstoffen

Bij Helon werken we uitsluitend met
oplosbare pigmenten. De belangrijkste reden
hiervoor is dat deze geen zware, mogelijk
kankerverwekkende, metalen bevatten.
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Tijdens een intakegesprek wordt
geïnventariseerd wat uw klacht is en of u
wenkbrauwen geschikt zijn voor microblading.
Indien er oude permanente make-up
aanwezig is, zal eerst worden beoordeeld of
hier overheen kan worden behandeld. Verder
wordt specifieke informatie gegeven over de
behandeling en de nazorg.
Voorafgaand aan de behandeling bepaalt de
huidtherapeut samen met u de gewenste
kleur en vorm. Naar aanleiding hiervan
worden de wenkbrauwen nauwkeurig
afgetekend. Tijdens de behandeling worden in
het afgetekende gebied de pigmentstoffen
met behulp van een speciaal mesje in de huid
gebracht. De behandeling kan als
onaangenaam worden ervaren, maar is
meestal erg goed te doen. Wanneer
noodzakelijk kan de huid tijdens de
behandeling worden verdoofd.

Kosten
De prijs van de behandeling wordt besproken
tijdens het intakegesprek. Een indicatie van
de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te
vinden op onze website. De kosten zijn in de
meeste gevallen voor eigen rekening.

Vergoeding

Alle behandelingen bij Helon worden
uitgevoerd door, en onder medische
supervisie van, BIG-geregistreerde
dermatologen en huidtherapeuten van ZGT.
Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van
veel zorgverzekeraars om voor een eventuele
vergoeding in aanmerking te komen. Dit
betreft echter alleen de behandelingen op
medische indicatie. Controleer uw polis of
vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van
de vergoeding en de eventuele voorwaarden.
Wie zijn wij?
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
biedt een compleet scala aan behandelingen
op het gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek.
Helon bestaat uit drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie
Contact
Helon Huid- en Laserkliniek
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
www.helon.nl
info@helon.nl
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