Littekencamouflage

De nazorg

Dermopigmentatie - camouflage micro-pigmentatie - medische tatoeage
Littekencamouflage is een dankbare oplossing voor o.a.
• patiënten die een borstreconstructie hebben ondergaan waarbij het geheel wordt gecorrigeerd en
vervolledigd met een symmetrisch tepel- & tepelhofcomplex
• patiënten met chirurgische littekens na een lifting,
een borstvergroting -verkleining, etc...
• camoufleren van letsels en verschijnselen zoals een
accidentieel litteken na een trauma zoals brandwonden, een labiale lipspleet
• camoufleren van huidaandoeningen zoals vitiligo,
hypopigmentatie
• Alopecia aan de wenkbrauwen, hoofdhaar, pubis.
Bij Alopecia worden nieuwe wenkbrauwen getekend en
hierin worden haartjes gesimuleerd/gepigmenteerd.
Bij kalende personen worden kalende plekken ingevuld
door micro-haarpigmentatie. De bedoeling is hier dat
het kalende oppervlak minder opvalt.

Houdbaarheid van uw resultaat

Doet het pijn?
De ervaring van pijn is persoonlijk. De behandeling is niet
pijnloos; een efficiënte en wettige verdoving wordt aangebracht waardoor u weinig of geen pijn ervaart.
Een plaatselijke gevoeligheid, gezwel, tinteling, roodheidkan worden waargenomen na uw behandeling. Thuis
kan een koud kompres dit gevoel kalmeren. Een helende
zalf wordt aanbevolen. Voor een optimaal resultaat: niet
aan de eventuele korstjes/velletjes krabben. U respecteert de uitgeschreven nazorginstructies. U kunt dezelfde
dag uw professionele activiteiten hernemen.
Wanneer U een afspraak niet kan nakomen, vragen wij U deze ten laatste 24 u vooraf
te annuleren. Indien U dit nalaat, zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen.

Algemeen mag u rekenen op een periode van minimum
2 jaar afhankelijk van de verschillende factoren, de belangrijkste zijn: het strikt volgen van de nazorginstructies,
de invloed van de zon/zonnebank, de invloed van medicatie, veranderingen en reacties van het organisme. Een
kennismakingsgesprek wordt steeds aanbevolen.
Jouw natuurlijke uistraling geeft je een gevoel
van vertrouwen in jezelf elke dag opnieuw!
Bezoek www.joellesenden.com
u ziet er meer foto’s voor en na.
Joëlle Senden, passie voor perfectie
Award of Excellence USA 2001
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PERMANENTE
MAKE-UP/
MEDISCHE TATOEAGE
Algemene informatie
voor, tijdens of na de consultatie.

PERMANENTE MAKE-UP VOLGENS DE REGELS DER KUNST
Wat is permanente make-up?

Intensifiëren van de wimpers

Permanente make-up is een verfijnde tatoeage/pig-

• u wil uw wimpers subtiel benadrukken

mentatietechniek, waarbij een steriele naald kwaliteits-

• zeer geschikt voor mannen

pigment onder de huid brengt (KB25/11/2005 perma-

• u heeft blonde wimpers, weinig of geen wimpers

nente make-up = tatoeage).
Met permanente make-up zijn gelaatstrekken esthetisch
en natuurlijk geaccentueerd.

Hairstroke aan de wenkbrauwen
• u heeft te veel geëpileerd en u hebt bijna geen
wenkbrauwen meer

Wanneer is permanente make-up zinvol?
• u wil er beter uitzien waardoor u zich beter voelt
• u wil een natuurlijke uitstraling elk dag opnieuw
• u zoekt waterbestendige make-up, geen make-up
(meer) die uitloopt wanneer u geniet van wellness
• omwille van motorische of gezichtsproblemen is het
moeilijk u correct te maquilleren
• u beheerst niet de tekenkunst om u juist te maquil-

• u heeft plaatselijk of volledig haarverlies
• u heeft een dunne of onregelmatige haargroei in de
wenkbrauwen
• u heeft asymmetrische, te licht gekleurde of geen
wenkbrauwen
• u wil een litteken camoufleren in uw wenkbrauwen
• u zoekt een correctie van een slecht geplaatste permanente make-up

leren
• beroepshalve ben u genoodzaakt er steeds gemaquilleerd, verzorgd uit te zien

Een natuurlijke liplijn gecombineerd met full lips
• uw hertekende liplijn preciseert uw natuurlijke mond
• een dégradé geeft reliëf = schaduweffect waarbij de

Wat is mogelijk met permanente make-up?

liplijn uitschaduwt op de mond
• full lips vervolledigt de natuurlijke lipkleur

Permanente eyeliner
Ogen worden optisch vergroot door een fijne permanente eyeliner boven en beneden.

Indien u verdere vragen heeft, maak dan een afspraak met Joëlle Senden
op het nummer 014 61 06 13.

• camoufleert oneffenheden zoals pigmentvlekjes,
hypopigmentatie, vergroot boven en/of onderlip
• full lips kleurt de volledige mond

www.davinciclinic.be

Hoe gebeurt de behandeling?
Tijdens een eerste gesprek met Joëlle Senden wordt
samen met u bekeken wat u wenst en wat de mogelijkheden zijn. Er wordt een afspraak gemaakt voor de behandeling.
Tijdens de behandeling wordt er met een steriele naald
het kleurpigment in de diepere huidlagen geinjecteerd.
Er wordt zeer hygiënisch gewerkt in veilige omstandigheden om ziektes en kruisbesmetting maximaal te beperken.
Na de behandeling krijgt u schriftelijke nazorginstructies
en wordt er een datum voor de retouche (inbegrepen)
afgesproken.

