
MICROPIGMENTACIÓ
per Grant Ashley i més...
n. 1  febrer 2022



GRANT ASHLEY 
Especialista en micropigmentació 
i formador

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és la micropigmentació?

És una tècnica de maquillatge 
semipermanent que consisteix en 
insertar pigment de forma superficial a 
la pell per millorar les nostres faccions 
de forma natural. 

La micropigmentació es pot realitzar per 
repoblar i millorar la forma de les celles, 
donar profunditat a la mirada amb 
l'eyeliner, per donar volum i color al llavi 
inclús per reconstruir les areoles.

ElEl resultat és completament 
personalitzat i es decideix entre el 
pacient i el professional.

@
grantm

icropigm
entacion

La micropigmentació s’ha de 
retocar?

PPer a retocar una zona tractada 
és necessari deixar el temps 
recomanat per a la correcta 
cicatrització de la pell. Aquest 
temps pot ser d’entre 35 i 40 
dies. Una vegada passat aquest 
temps de recuperació, cada 
personapersona pot decidir en quin 
moment vol fer el retoc, en 
funció de l’evolució del 
tractament amb el pas temps.

VENS A POSAR-TE 
MÉS GUAP@?

VENS A POSAR-TE 
MÉS GUAP@?
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FAQ’S
TOP 5

 La micropigmentació és 
dolorosa?

No,No, el grau de molèstia de la 
micropigmentació depèn de cada 
persona i també de la zona a tractar. A 
la zona de les celles la sensació de dolor 
és imperceptible. En canvi, la zona 
d’aplicació de l’eyeliner o els llavis son 
zones més sensibles i es pot notar una 
lleugera molèstia durant el procés.lleugera molèstia durant el procés.

  Com es veuen les celles          
acabades de fer?

El resultat és sempre totalment natural 
des del primer moment. Immediatament 
després del tractament, el pigment es pot 
veure lleugerament més intens, però no hi 
ha inflamació.
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CONEIXEM A 

JESSICA SOUTO

Per una qüestió de quantitat de tractaments, 
la meva especialitat són les celles, tot i que 
moltes de les meves clientes queden molt 
sorpreses i satisfetes amb la 
micropigmentació dels llavis. 

Amb la micropigmentació es realitza la reconstrucció, 
millora de forma i augment de densitat en celles, el 
delineat i colorejat de llavis així com l’eyeliner inferior i 
superior. 

Primerament escoltar i captar el gust i el que 
vol cada client o clienta, s'ha de tenir en 
compte que cada tractament és únic i 
totalment personalitzat.

Sempre he tingut passió per l’estètica, fa uns 8 anys vaig 
iniciar la meva carrera treballant en aquest sector en 
diferents àmbits i des de fa uns anys, en maquillatge 
semipermanent de la mà de’n Grant Ashley. 

@
jessicasouto.m

icro.estetic
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Vaig néixer a Mallorca, he viscut part de la meva vida a Lleida, però ara residesc a 
Manacor des de fa dos anys. M’agraden les arts marcials, de fet, he practicat 
Taekwondo durant 13 anys. També la música, llegir, passejar per la naturalesa i 
descobrir nous racons. 



1    Una pel·lícula: 
  La Bella i la Bèstia

2   Una sèrie:
  Polseres Vermelles

3   Un plat:
   Calçots

4   Una beguda:4   Una beguda: 
  Suc natural de taronja

5   Un lloc al món: 
  L’Empordà

6   Una activitat per un diumenge: 
  Passejar

7   Un somni: 
    Perdre la por a viatjar

8   Un color: 
   Blau

9   Una virtut: 
  La paciència

10 Un defecte: 
   Sóc Inconformista
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EL SEU COSTAT 
MÉS PERSONAL 



@
m
icro.capilar.m

allorca

Micropigmentació capil·lar

Paco Garcias és especialista en 
micropigmentació capil·lar, aquesta 
tècnica consisteix en una simulació 
natural del naixement del pèl al cuir 
cabellut.

Actualment,Actualment, la micropigmentació 
capil·lar és molt desconeguda, però 
altament efectiva ja que els resultats 
són immediats, segurs, sense cap tipus 
de complicació i amb una total garantia.

La pèrdua de cabell és, un 
moment delicat a la vida 
d’algunes persones, ja que els 
cabells tenen un paper 
fonamental en l'estètica i la 
imatge personal.

LaLa micropigmentació capil·lar 
és una solució actual contra la 
caiguda del cabell tant 
masculina com femenina; un  
tractament mitjançant el qual 
els pigments naturals 
s'apliquen al nivell epidèrmic 
perper simular l'aparença natural 
dels fol·licles capil·lars reals, 
adaptant el tractament a la 
pèrdua de cabell i l'aspecte 
desitjat.
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PACO GARCIAS
EL NOSTRE ESPECIALISTA
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MICROPIGMENTACIÓ CAPIL·LAR

POTS ACONSEGUIR
Efecte rapat:

Efecte densitat:

Camuflatge de cicatrius:

BENEFICIS
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