Vissa vet precis hur dom vill ha det, andra
är mer osäkra och då kan jag hjälpa till med
estetiken och se vad som faktiskt passar just
den klientens ansikte.

3D-PIGMENT GER ILLUSION
AV SMÅ HÅRSTRÅ
Mikropigmentering
är en metod som
passar alla som på något
sätt lider av håravfall.
– Vi ser hur behovet har
vuxit under de senaste
åren, säger Najax Ali som
driver Innovative Scalp
Pigmentation.

Najax Ali driver Innovative
Scalp Pigmentation.

Det är män och kvinnor som till exempel
genomgått hårtransplantationer, lider av håravfall eller ärrbildningar som vänder sig till
kliniken. Innovative Scalp Pigmentation, ISP,
är en filial till en av världens ledande företag
inom området, Scalp Aesthetics, som utvecklat det speciella pigmentet som endast är
avsett för skalpen.
– Med en nål, som är 75 procent mindre än
en tatueringsnål, så sätter vi 3D-pigmenten.
Pigmentet upplevs som att det är ett litet hårstrå som sticker ut från skalpen och skapar på
så sätt en illusion av hår, säger Najax Ali.
Pigmentet som används uppfyller de krav
som myndigheter ställer.
– Den speciella färgen i pigmentet är ofarlig och håller cirka tio år, sen kan det vara
dags att göra en mindre touch up.
Vid ett första möte som är gratis och varar
cirka en timme så får klienten information om
behandlingen.
– Vi går genom vilka förväntningar man
har, svarar på frågor och så bokar vi tid.

med estetiken och se vad som faktiskt passar
just den klientens ansikte. Många yngre vill ha
en lite rakare, krispigare hårlinje och många
av våra äldre kunder önskar en naturligare linje. Vi ritar helt enkelt och testar tills den sitter precis som man vill ha den. Vissa har inte
sett sin hårlinje på flera år och det är en grym
upplevelse att vara med och se hur nöjda och
glada klienterna blir. De ser hur ansiktet får
tar form igen, säger Najax Ali.
Behandlingen genomförs sedan vid tre
separata tillfällen. Den första behandlingen
är också den som tar längst tid. Det handlar
om att med stor precision välja var pigmenten ska sitta.
– Vid den stora behandlingen så pigmenterar vi hela området på skallen och det kan
ta mellan fyra–fem timmar, med små mikropauser. Det gör inte ont men man kan känna
sig något öm i skallen efteråt. Sen väntar man
minst tio dagar till nästa behandling som då
tar cirka två timmar och den tredje och sista
behandlingen tar cirka 1,5 timme.

Sen handlar det om att hitta rätt färg på pig-

När man gjort den första behandlingen så

mentet och vilken hårlinje man vill ha.
– Vissa vet precis hur dom vill ha det,
andra är mer osäkra och då kan jag hjälpa till

ska man inte utsätta mikropigmenten för vatten, sol eller liknande, utan låta de behandlade
områdena vila.

– Den naturliga färgen i pigmentet förändras
inte men just de här första dagarna ska man
vara försiktig.
Najax Ali, som har en gedigen utbildning
och är certifierad behandlare inom Scalp
mikropigmentering, tycker att innan man
bestämmer sig för att göra den här behandlingen så är det bra att först läsa på.
– Gå inte efter pris i första hand utan ta
reda på att det är en kunnig och erfaren person som gör behandlingen.

KORT OM ...
Skalp mikropigmentering passar alla
klienter oavsett nivåer av håravfall, åldrar
och hudfärg. ISP är specialister på dessa
områden:
• Klienter oavsett åldrar (helst 18 år och
äldre), nivåer av håravfall och hudfärg.
• Klienter som genomgått hårtransplantationer i form av Strip eller FUE (Follicular Unit
Extraction) och vill dölja sina ärr.
• Klienter som tidigare behandlats med
skalp mikropigmentering och vill göra
touch up.

