 Sobrancelhas
 Olhos
 Lábios
 Cicatrizes
 Aréolas
 Lábios Leporinos
 Vitiligo estacionário
Avaliação Gratuita
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Maquiagem definitiva é o nome “popular” dado á chamada blefaro
Micropigmentaçao, que pode ser estética ou paramédica. Com um bom técnico, é
possível corrigir lábios desiguais, sobrancelhas falhadas, ralas , refazê-las no caso
de perda total dos pelos ou alopecia, e ate valorizar e realçar a beleza dos olhos.
As técnicas da maquiagem definitiva ou micropigmentação consistem em infiltrar
pigmentos na pele por meio de agulhas descartáveis, circulares ou lineares,
especificas para cada tipo de efeito. Os pigmentos podem ser orgânicos (a base de
anilina vegetal) ou inorgânicos (a base de óxido de ferro e de dióxido de titânio).
Os pigmentos orgânicos possuem cores vibrantes, com brilho, tem menos
durabilidade e são os que apresentam o maior índice de alergia. Os inorgânicos, de
origem mineral, tem maior durabilidade e são hipoarlegênicos.

“O trabalho de micropigmentação dos olhos é o mais perigoso. Usar pigmentos na
região dos olhos á base de água pode causar sérias lesões nos olhos do paciente”,
diz a especialista.
Apesar de se denominar definitiva, a duração do pigmento vai depender dos
hábitos de cada pessoa.
“Com o tempo, a micropigmentação sofre uma descoloração natural. Em média, a
manutenção da maquilagem definitiva é feita a cada dois anos, mas esse tempo
pode variar em função dos cuidados. “A frequência com que o paciente se expõe
ao sol o uso do ácidos dermatológicos na área pigmentada e o não uso de
bloqueadores solares são alguns aspectos que devem ser observados pelo
paciente,para manter a micropgmentação.
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A micropigmentaçao trabalha mais a parte corporal do paciente, aproximandose, ao máximoda cor natural da pele. Ela é indicada para reconstruir, disfarçar e
relaxar cicatrizes, aréolas e lábios leporinos; repigmentar leucodemia, vitiligo
estacionário e reparar queimaduras.
A especialista de micropigmentaçao estética em que o paciente sente dores
suportáveis ,na paramédica, o bloqueio e tópico e total. *No mamilo e na aréola
,o paciente não sente absolutamente nada*

