MICROPIGMENTACIÓ
MAQUILLATGE PERMANENT

QUÈ ÉS?
La pràctica de la micropigmentació consisteix en la decoració del cos humà mitjançant la
introducció de pigments colorants per punció a la pell i/o mucoses.
Es tracta d’una tècnica agressiva ja que perfora la barrera natural de l’organisme provocant
una ferida amb la seva conseqüent inflamació local. Per aixó ha d’estar subjecta a condicions
de asèpsia i desinfecció molt estrictes.
El material que s’utilitza és d’un sol ús, i la resta està desinfectat/esterilitzat abans de cada ús
a fi d’evitar al màxim possibles riscos d’infecció.

RECOMANACIONS PRÈVIES A LA PRÀCTICA
- No pendre el sol ni raigs UVA els dies prèvis
- Fer-ho durant la tardor o l’hivern per evitar riscos d’infecció per suor i/o banys en piscines i
platges.
- És recomanable està vacunat del tètanus.
- No s’ha d’estar de dejú, ni haver ingerit alcohol o drogues.

RECOMANACIONS POSTERIORS A LA PRÀCTICA
- Evitar maquillatges i cosmètics no específics durant la cicatrització
- No rascar-lo ni fregar-lo
- No humitejar-lo
- No tenir contacte amb altres muscoses
- Realitzar la higiène diària amb sèrum fisiològic o sabó íntim (aplicat amb una gassa estèril)
- Mantenir la zona seca
- Evitar sol, raig UVA i saunes

EVOLUCIÓ I RESPOSTA DE LA PELL A LA MICROPIGMENTACIÓ
- Inflamació de la zona agredida amb la introducció del pigment produint una alliberació
d’histamina que augmenta el flux sanguini i incrementa la permeabilitat vascular, donant lloc
a l’enrogiment i tumefacció de la zona. El pigment –cos extrany- és el responsable de
l’atracció i acumulació a la zona dels glòbuls blancs i macròfags encarregats d’englobar-lo
per fagocitosis i destruir-ho.
- Cicatrització, procés que comporta la formació d’una crosta a nivell superficial que dura de
4 a 7 dies. S’observa un augment de coloració que és degut a l’alteració del pigment.
- A una fase més avançada de la cicatrització, al voltant del desè dia, es produeix la caiguda
de la crosta i la regeneració de la pell (reparació de la epidermis, remodelació del col·lagen a
la dermis i redistribució de les partícules de pigment, que són eliminades les que foren
dipositades a les capes més superficials de la dermis) el que produeix una disminució de la
intensitat del color.

INFORMACIÓ ANNEXA PER L’USUARI
Qualsevol sistema utilitzat per a la seva retirada pot comportar riscos per a la salut.
Els coneixement dels riscos i l’acceptació prèvia a la pràctica a realitzar pot evitar patiments
innecessaris a l’usuari.
CONTRAINDICACIONS
- Contraindicacions temporals:
En cas de patir alguna afectació aguda com poden ser les infeccions locals per berrugues
víriques, herpes simple o infeccions bacterianes, flemons, conjuntivitis, etc., (segons la zona
on es vol fer). És necessari esperar que el procés patològic es resolgui.
Si ha tingut molt recentment infiltracions medico estètiques, intervencions quirúrgiques,
quimioteràpia o radioteràpia, o té cicatrius no estabilitzades, cremades recents, úlceres i
hematomes. En aquests casos caldrà esperar que la debilitat immunològica s’estabilitzi.
Situacions fisiològiques com l’embaràs o la lactància. Són circumstàncies en les que és difícil
el tractament de les possibles complicacions pel perill de transmissió dels agents que poden
causar efectes no desitjables al nadó.

- Contraindicaccions desaconsellables sense consentiment mèdic:
En cas de patir algunes infeccions o malalties com diabetis, afectacions cardíaques o renals,
hepatitis, VIH, etc., ja que disminueixen les defenses i les complicacions poden ser més
greus.
Si es pateixen malalties de la sang o si s’està fent un tractament anticoagulant amb
acenocumarol (Sintrom ®), ja que es poden tenir hemorràgies.
Si recentment s’ha sofert un tractament per a l’acne amb isotretinoína (Isoacné ®,
Dercutane ®, Acnemin ®, etc.), donat que són tractaments que modifiquen la pell i les
mucoses, i es podria sagnar amb més facilitat.
Si es té epilèpsia ja que podria desencadenar-se un atac.

- Contraindicacions totals: Reaccions al·lèrgiques als pigments; pigues, llunars, taques i
queloides a la zona; angiomes voluminosos, psoriasis, urticària, cloasma, melanomes, càncer
de pell.

RISCOS SANITARIS
• Malalties de transmissió sanguínia com hepatitis, tètanus, sida. Poden ser contagiades a
través de l’instrumental amb el que es realitza el tatuatge si no es té cura d’una bona
pràctica higiènica i no es compleix la normativa establerta (material esterilitzat, empaquetat
individualment i d’un sol ús).
• Infeccions locals bacterianes, víriques o fúngiques. Si es realitzen pràctiques poc
asèptiques, o no es fan bé les cures durant el procés de cicatrització.
• Al·lèrgies, que l’usuari desconeix que pateix. Són produïdes pels components dels
pigments com crom, níquel, cadmi, òxid de ferro, sals de cobalt, mercuri, òxid de titani, òxid
de zinc etc. El pigment groc pot produir fotodermatitis quan hi ha una exposició als raigs de
sol.
• Al·lèrgies al làtex dels guants de l’aplicador o als anestèsics.
• Reactivació d’herpes simple o d’herpes zòster.
• Mala cicatrització o cicatrius hipertròfiques i fins i tot queloides.
• Reaccions granulomatoses sarcoides sobretot pels pigments de colors verd, blau i vermell.
Informacions prèvies a la pràctica
• Poden produir-se altres efectes lleus com inflor, dolor, micro hematomes a la zona
d’aplicació.
• Pot haver-hi migració dels pigments.
• Complicacions estètiques sense repercussió clínica: dispersió del pigment per una
introducció massa profunda. Eliminació del pigment per una introducció superficial.
Disminució de la qualitat del pigment per causes d’índole personal.
• En cas de proves diagnòstiques, com una ressonància magnètica, haurà de fer-ho constar.
• Si és donant de sang la micropigmentació limitarà un temps la donació. Igualment ho
haurà de fer constar.
• No exposar-se al sol ni al raigs uva, ni realitzar tractaments facials.
• És preferible no estar en dejú.

TARIFES
CELLES: 285€
LÍNIA SUPERIOR ULLS: 285€
LLAVIS: 285€

Què inclou el preu?
- Prova d’al·lèrgia
- Tractament de micropigmentació

- Repàs posterior (a partir d’un mes del tractament, si és necessari, i màxim al cap de tres
mesos)

DESCOMPTES

DUES ZONES
Al fer dues zones, s’aplica un 15% de descompte, deixant així les dues zones per 495€ enlloc
de 570€. ( 247,50€/zona)
En aquest cas el funcionament és el següent:
- Fer la prova de l’al·lèrgia
50€
- Fer la primera zona a micropigmentar
235€ (285€ - 50€ = 235€)
- Fer la segona zona a micropigmentar
210€ (495€ - 235€ - 50€ = 210€)

TRES ZONES
Al fer tres zones, s’aplica un 20% de descompte, deixant així les tres zones per 710€ enlloc de
855€. ( 236€/zona)
En aquest cas el funcionament és el següent:
- Fer la prova de l’al·lèrgia
50€
- Fer la primera zona a micropigmentar 235€ (285€ - 50€ = 235€)
- Fer la segona zona a micropigmentar
210€ (495€ - 235€ - 50€ = 210€)
- Fer la tercera zona a micropigmentar
215€ (710€ - 495€ = 215€)

