
Laat wenkbrauwen opnieuw terug groeien 
Veel vrouwen verliezen met het verstrijken van de 
jaren veel wenkbrauwhaar. Vooral de staart van de 
wenkbrauw wordt vaak ontsierd door haaruitval. 

 
Wij passen natuurlijk al jaren permanente make-up 

toe om dit verlies te compenseren. Onze pigmentatie 
zal echter veel mooier zijn als er op de lege plekken 

ook haar echt terug begint te groeien. 

125 euro per behandeling 

Bij deze techniek worden preparaten met een speciale naaldmodule door middel van 
het permanente make-up apparaat in de huid gebracht. Deze preparaten activeren 

uw eigen haargroei, maken wenkbrauwen voller, haren donkerder en dikker. 
 

De behandeling om het haar terug te 
laten groeien bestaat uit 4 tot 6 korte 

behandelingen van ongeveer 15 
minuten. 

 
Hierbij wordt op een gereinigde huid 

het speciale preparaat in de huid 
gepigmenteerd. 

 
Deze preparaten kopiëren het weefsel 

waarin ze terechtkomen. 
De haarfollikels bevinden zich op de 

grens van de opperhuid en de dermis. 
Ongeveer dezelfde laag van de huid 
waarin wij normaal pigmenteren. 

Het is nu van belang dat het preparaat 
in deze laag wordt aangebracht.  

Aangezien deze preparaten het weefsel 
kopiëren waarin zij terechtkomen is het van 

belang dat de klant nog enige haargroei 
heeft. Als iemand totaal geen haargroei 

meer heeft en de huid is al helemaal glad en 
verhoornd is de kans op succes uiterst 

gering. 
 

Bij deze personen raden wij deze therapie af. 
Heeft iemand dunner wordende 

wenkbrauwen dan is de kans op een 
succesvol resultaat aanzienlijk. 
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Dunner wordend haar of plaatselijk haarverlies? 

We hebben 2 unieke technieken waardoor  
niemand zich meer kaal hoeft te voelen. 

Hair Rescue program is een speciale 
behandeling voor vrouwen met dunner 
wordend haar. Haaruitval kan worden 

gestopt en veel personen krijgen echt weer 
voller haar. 

Deze techniek is alleen geschikt voor 
vrouwen die nog haargroei hebben en maakt 

je haardos geleidelijk voller. 

Hair Rescue maakt gebruik van essentiële 
vitamines en plantenextracten die de 

aanmaak en levensduur van de haarfollikels 
sterk stimuleren. 

Met een speciale naald wordt eerst het 
preparaat in de huid gepigmenteerd. Deze 

naald gaat maar een fractie van één 
millimeter in de hoofdhuid, hierbij komt 

geen bloed vrij.. 

Deze preparaten activeren uw eigen 
haarmatrix. Vanuit deze haarmatrix 

ontwikkelen zich van nature haarfollikels. 
Bij beginnende kaalheid is dit proces 

verstoord of vertraagd. Deze behandeling 
activeert opnieuw dit proces. 

De meeste mensen zien/voelen het eerste resultaat in 4 tot 6 weken. 
Er zijn 4 tot 6 behandelingen nodig van elk 60 minuten. 

Hair Rescue program 

200 euro per behandeling van 60 min. 
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Dunner wordend haar of plaatselijk haarverlies? 

Als je weinig haar meer hebt is er een andere 
oplossing: Scalppigmentatie. Dit is een permanent 

make-up techniek waarbij minuscule kleine puntjes 
pigment vlak onder het huidoppervlak worden 

aangebracht. Op deze wijze stimuleer je hele korte 
stekeltjes. Dit pigment loopt niet onder de huid 

door. Niemand hoeft te zien dat het haar wat je ziet 
is gepigmenteerd. 

Scalppigmentatie 

Anders dan permanente make-up 
wat snel lichter wordt, blijft het 

scalp pigment perfect op kleur en 
zal het niet vervagen. 

 
Eenmaal de behandeling gedaan 

hoef je niet meer terug om het bij 
te laten werken.  

 

 Deze zijn radiancy free en geven dus geen 
probleem bij een MRI-scan 

 Altijd blijvend, ze worden niet afgebroken in 
de huid 

 Verwijderbaar 

Met het ouder worden, wordt nagenoeg 
iedereen grijzer. Onze scalppigmenten zijn 

eenvoudig met de laser te verwijderen, vaak is 
volledig verwijderen niet aan de orde. 

 
Alleen de kleur afzwakken is vaak al voldoende, 

dit is in 1 behandeling bereikt. 

4 tot 6 behandelingen van elk 60 min. 
200 euro per behandeling 

Scalppigmenten zijn anders dan gewone pigmenten. 
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