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La micropigmentació capil·lar 
és un tractament sense efectes 
secundaris ni intervencions 
invasives. Aquí responem a les 
preguntes més freqüents dels 
nostres clients:

Quant de temps dura la sessió?

Depèn del tractament a realitzar, ja que 
cada cas és molt particular. Normalment, 
la primera sessió durara aproximada-
ment entre 2 i 4 hores i la segona sessió 
1 o 2 hores.

Quin és el procediment durant la cita?

La primera part de la sessió està dedicada 
a explicar el tractament, resoldre dubtes 
i acordar l’estil i el resultat que es busca 
aconseguir. Això inclou el dibuix previ de 
la línia frontal del cabell. A més, es realit-
zaran les fotografies de la zona a micro-
pigmentar.

Després d’aquesta primera part s’iniciarà 
el procediment. L’especialista normal-
ment començarà per la part del darrere 
del cap, després continuarà per la part 
superior i finalment es micropigmenta la 
part frontal. Es faran descansos durant el 
tractament per a què pacient i especialis-
ta puguin descansar.

Al final de la sessió, el pacient podrà veu-
re el resultat. L’especialista respondrà les 
preguntes sobre les cures posteriors i es 
confirmarà la data de la propera cita.

PREPARAT PER A UN 
VERTADER CANVI?



Qui farà el meu tractament de micropigmentació capil·lar?

En Paco Garcias, especialista en micropigmentació capil·lar, format a 
Mallorca i a Barcelona i amb una important experiència al sector de la 
micropigmentació i l’estètica. Titulat per l’EEPT amb el curs “higiènic 
sanitari”.

Com em veuré després del tractament?

Immediatament després de la sessió es 
pot  veure el resultat del tractament. No 
obstant això, hem de recordar que la pell 
es pot envermellir lleugerament les pri-
meres hores després del tractament, el 
color s’aclarirà i suavitzarà els primers dies, 
ja que la pell realitza un procés d’exfolia-
ció natural. També heu de recordar que 
la majoria dels clients requereixen com a 
mínim entre 2 i 3 sessions per poder ob-
tenir un resultat complet i òptim.

Quines són les cures després del tracta-
ment?

Evitar mullar el cap a les primeres 24 ho-
res; en els primers 3-4 dies després del 
tractament evitar suar en excés, el sol 
directe a la zona i nedar a platja o pisci-
na; passats els 5 dies es pot començar a 
rentar amb normalitat el seu cuir cabe-
llut. Recomanam esperar 4-5 dies abans 
d’afaitar-se el cap o tallar-se els cabells. 

Quin preu té el tractament complet?

El cost exacte variarà en funció d’una sèrie 
de factors com la mida dels cabells, l’àrea 
del cap a cubrir, el resultat que es busqui 
i el nombre de sessions necessàries per 
fer el tractament. La mitjana és d’entre 
300€ i 700€ pel total de les sessions. Mi-
tjançant una consulta informativa amb 
l’especialista se us detallarà el preu i la 
durada exacta de les sessions.



La tinta utilitzada s’esvaeix o can-
via de color?

Els pigments que utilitzem són di-
ferents dels utilitzats als tatuatges 
tradicionals, no hi ha risc que pu-
guin canviar a color verd o blau 
amb el temps. El to del pigment a 
l’àrea tractada s’aclarirà a llarg ter-
mini (diversos anys) i pot ser neces-
sari realitzar algún retoc.

Pot ser un impediment el color 
dels meus cabells o l’aparició de 
cabells blancs?

No, es fa servir una dissolució de 
pigments per aconseguir un color 
el més coincident possible amb el 
fol·licle propi del pacient, tenint a 
més en compte el to de pell i la den-
sitat dels cabells.

Cada quan m’he d’afeitar el cap 
per a una perfecta aparença de 
l’efecte afeitat o rapat?

El llarg màxim del cabell per a una 
aparença visual òptima vindrà de-
terminat per molts factors de com 
la densitat o el color del cabell, a 
més de la velocitat de creixement.

La millor aparença s’aconsegueix 
habitualment amb el rapat fre-
qüent. Com més curt els cabells 
millor serà l’aparença.

Quan tems necessita per a cu-
rar-se el cuir cabellut després del 
procediment i quant s’ha d’espe-
rar entre sessions?

Just en finalitzar la sessió, el cuir 
cabellut pot estar lleugerament en-
vermellit durant les primeres hores.

En 5-6 dies està pràcticament cu-
rat externament. Per fer la següent 
sessió recomanem esperar uns 12-
15 dies.

Ho notaran els altres?

És molt complicat que la micro es 
detecti, ja que sempre es busca un 
resultat natural integrat i persona-
litzat.

M’agradarà el resultat?

No tenim cap pacient que es veiés 
millor abans de fer-se la micro que 
després.



Podré fer-me implants abans o 
després del tractament?

Si tant abans com després sense 
cap tipus de problema.

Quedarà natural?

Segur, sempre triarem línies fron-
tals naturals, que es vegin reals per 
al dia a dia.

Afecta el fol·licle?

No, perquè no es treballa  a tanta 
profunditat.

Cada quant de temps s’ha de re-
tocar?

L’atenuació del color és un procés 
natural i progressiu. Depenent de 
factors com el metabolisme, l’estil 
de vida i cures posteriors. Normal-
ment els pacients es retoquen 
passats 2 o 3 anys.



MICRONEEDLING
UNA FORMA NATURAL I EFECTIVA DE 

RECUPERAR LA LLUM DEL ROSTRE

Després de l’estiu, és convenient recuperar la pell dels efectes 
del sol, la calor, l’aigua salada o el clor de la piscina, entre d’al-

tres. La pell està més resseca, deshidratada, una mica més envelli-
da, i fins i tot, potser hi han aparegut algunes taques com a con-
seqüència del sol. Per tant, és el moment ideal per tenir-ne cura i 
aconseguir que torni a lluir hidratada, lluminosa i rejovenida.

El tractament del microneedling és molt efectiu si es vol renovar 
la pell del rostre i tractar les arrugues, les línies d’expressió, les ta-
ques o les marques d’acne. És ideal per al rejoveniment i millora de 
la pell de la cara, sense efectes secundaris ni cirurgies. Aquesta 
nova tecnologia es realitza amb Dermapen, un dispositiu electrò-
nic a mode de llapis amb microagulles que realitzen puncions su-
perficials a la pell, el que provoca la formació de col·lagen i elastina 
de manera natural, i millora la circulació sanguínia a la pell de for-
ma ràpida, segura i eficaç.

En finalitzar la sessió de microneedling, es produirà un eritema a la 
pell, és a dir, un “envermelliment”, que pot fer notar una sensació 
de calor i una lleugera coïssor a les zones tractades, aquesta sen-
sació disminuirà amb el transcurs de les hores, desapareixent per 
complet en les 12/24 hores posteriors.

En definitiva, ens trobam amb un tractament poc invasiu, de ràpi-
da recuperació, amb efectes visibles i que suposa un complement 
molt interessant a les cures ordinàries que donam al nostre rostre.



Per a qui està indicat el tractament? 
Per a les persones que volen corregir:

ں  Ulleres i bosses dels ulls.

ں  Taques i pigmentació.

ں  Els porus massa dilatats i grans.

ں  Correcció d’arrugues fines (al front, línies d’expressió 
o del somriure, potes de gall).

ں  Les arrugues visibles del coll.

ں  Flacidesa i deshidratació.

ں  Estries.

ں  Cicatrius lleus i mitges d’acne.

50€
de descompte

en primera sessió de 
MICRONEEDLING



UNA SELECCIÓ  
DELS NOSTRES TREBALLS

CELLES EYELINER LLAVIS CAPIL·LAR



Una imatge 
val més que 
mil paraules



Els pigments, com molts altres 
aspectes de la micropigmenta-
ció, han evolucionat molt en els 

darrers anys, i podem trobar al mer-
cat pigments amb característiques i 
colors realment innovadors. Aquest 
és un àmbit de la micropigmentació 
que està en constant canvi, i que fa 
que els especialistes ens haguem de 
mantenir al dia de les novetats que 
podem aconseguir, ja que aquestes 
sempre responen a les modes o no-
ves demandes des clients. 

A més de les característiques i quali-
tats, de cada vegada s’ha anat donant 
major importància al seu origen, per 
això, amb el pas del temps, les em-
preses, especialment les que treba-
llen en la indústria de la cosmètica i la 
bellesa, van començar a preocupar-se 
per l’origen de les matèries primeres 
dels seus productes i a tenir cura del 
medi, de la vida animal i humana en 
el moment de la fabricar i provar el 

producte. Aquesta sensibilitat per 
part d’empreses i consumidors va do-
nar lloc, doncs, a una nova generació 
de productes: les marques veganes i 
cruelty free.

Ser una marca vegana implica que 
els productes no utilitzen cap tipus 
d’ingredient d’origen animal, a més 
de ser cruelty-free. Per tant, en cap 
cas es realitzen proves amb animals, 
tant de forma directe com indirecta. 

“La nostra missió és oferir als micro-
pigmentadors els millors pigments 
possibles. Sempre valorant la quali-
tat i els resultats”, diu Renata Barcelli.

ÚS DE 
PIGMENTS VEGANS

Els pigments intel·ligents són:

ں  Sense metalls (lleugers o pesats).

ں  Hidròfil (fabricat en aigua i absorbit per l’aigua).

ں  Esterilitzat en raigs gamma.

ں  Lliure de qualsevol microorganisme.

ں  Biocompatible amb tot tipus de pell.

ں  Lliure de pigments tòxics.

A més, segueixen uns protocols concrets durant més de 5 anys d’estudis realit-
zats amb 150 artistes de totes les regions. L’objectiu de la marca és el benestar 
a més dels resultats òptims per part de tots els artistes.
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