
Kestopigmentointi 
Pigmentoinnissa väripigmenttiä laitetaan ihon pintakerrokseen eli epidermiksen ja dermiksen väliin siihen tarkoitetulla, steriilillä 

neulalla. Käytettävät pigmentit ovat 100% luonnollisia, eivätkä näin ollen ole haitallisia iholle. Väripigmentit ovat luonnollisia 

ainesosia ja allergiariski on mitätön. Pigmentoinnin suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäisellä kerralla 

pigmentointi luonnostellaan huolellisesti niin, että asiakas hyväksyy mallin ennen pigmentoinnin aloittamista. Lopputulos 

tehdään mahdollisimman luonnolliseksi. Käsittely on lähes kivuton puuduteaineen avulla, mutta pientä kutitusta ja nipistelyä voi 

tuntua. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen tulos ei ole vielä lopullinen, käsittely tehdään aina kahdesti, jotta lopputulos olisi 

pysyvämpi ja vahvistuksessa täytetään niitä kohtia joista pigmentti on paranemisvaiheessa kulunut pois sekä voidaan muokata 

sävyä ja korjata muotoa. Uusinta käsittely tehdään n. 6 viikon kuluttua ensimmäisestä käsittelystä ja se kuuluu hintaan. 

Ennen hoitoa 
• Älä käytä alkoholia tai huumausaineita ennen hoitoon tuloa. 

• Älä meikkaa käsiteltävää aluetta pigmentointiin tullessasi  

• Älä käytä 48 tuntiin ennen hoitoa aspiriinia tai ibuprofeiinia 

• Älä käytä kofeiini pitoisia tuotteita samana päivänä, koska kofeiini kiihdyttää verenkiertoa ja voi näin ollen vaikuttaa 

haavan vuotamiseen 

• Vältä tuotteita, jotka sisältävät Retin A:ta tai muita A-vitamiinin muotoja kuukautta ennen pigmentointiin tulemista 

pigmentoitavalla alueella 

• Vältä AHA-ihonhoitotuotteita ennen toimenpidettä viikon ajan 

• Vältä anti age- tuotteita silmien alueella 2 viikkoa ennen silmien pigmentointia 

• Kerro pigmentoijalle kroonisista sairauksista ja allergioista ja muista terveyteen liittyvistä asioista ja tarvittaessa 

keskustele lääkärisi kanssa, että voidaanko sinulle tehdä toimenpidettä  

LuxeOmbre kulmat 
Ombré -kulmat tehdään pigmentointikoneella. Kyseessä on siis pigmentointi, kestomeikki, puolipysyvä tatuointi (rakkaalla 

lapsella monta nimeä). Pigmentoinnilla voidaan korostaa kulmia, korjata kulmien epäsymmetriaa, väriä, muotoa ja pituutta sekä 

piilottaa arpia ja korjata vanhoja pigmentointeja. Ombre-tekniikalla ei tehdä lainkaan karvamaisia linjoja, vaan lopputulos 

tehdään koneella ja pigmentillä puuterisena värityksenä. Väri on aina tuoreeltaan hieman punertava, koska iho reagoi niin tässä 

tekniikassa. Väri vaalenee ja pehmenee paranemisprosessin aikana jopa 40%, punertavuus häviää muutamassa päivässä. 

Parantunut lopputulos on väritystekniikan ansiosta kuitenkin luonnollinen. Tekniikka sopii asiakkaille, jotka toivovat hieman 

vahvemman lopputuloksen kuin microbladingissä, mutta silti erittäin luonnollisen näköiset kulmat, tekniikalla voidaan tehdä 

luonnollista ja vaaleaa lopputulosta, mutta myös tummaa ja enemmän meikatun näköistä jälkeä. Kulmat 

näyttävät jokapäiväisiltä meikatuilta kulmilta, joihin on laitettu kulmakynää tai kulmaväriä. Alkuosa kulmasta on häivytetty ja 

väri on intensiivisin kulman alalinjassa sekä hännässä. Pysyvyys on yleensä 1-3 vuotta riippuen ihotyypistä. 
Kulmien toimenpide aloitetaan mittaamalla ja mallintamalla kulmat symmetrisesti siihen tarkoitetulla työvälineellä. Mallinnus 
piirretään tarkasti kulmakynällä asiakkaan kasvonpiirteiden mukaan asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Valitsemme yhdessä 
pigmentointi värin, joka sopii parhaiten hiusten ja ihon väriin. Pigmentointi aloitetaan, kun asiakas on hyväksynyt mallin. Asiakkaan 
halutessa pigmentoinnissa käytetään puuduteainetta. 

Kulmien pigmentointien paranemisprosessi 1.Ihon pintakerroksen parantuminen 2.Kuolleen ihon kuoriutuminen 3.Pigmentin 
väheneminen. 2-4 viikon aikana toimenpiteen jälkeen koet kaikki nämä vaiheet. 

On tärkeää välttää turhaa kulmien koskettamista ja koskea kulmiin vain puhtain käsin, koska kulmat ovat alttiit infektiolle 3-4 
päivää toimenpiteen jälkeen. Ihon paraneminen kestää n. 7-10 päivää. Aluksi iho saattaa hieman punoittaa sekä olla käsittelyn 
jälkeen arka, ja kulmien väri voi ensimmäisen viikon aikana jopa tummua, sitä ei kannata pelästyä, sillä väri alkaa vaaleta sen 
jälkeen. Tulevina päivinä pigmentoidulle alueelle voi kehittyä lievää rupea, ja väri näyttää vielä tummalta. Luonnollinen solujen 
uusiutumisprosessi aiheuttaa hieman hiutalemaista hilseilyä iholla ja tässä paranemisvaiheessa iho voi kutista. Kuivunutta ihoa ja 
rupea ei saa raapia, rapsuttaa, hangata tai nyppiä pois. Ruven pois rapsuttaminen estää pigmentin jäämisen kudokseen ja 
lopputulos on epätasainen. Pysyvä lopputulos on jopa 40% vaaleampi, kun ensimmäisen 24 h aikana. Noin 6 viikon kuluttua 
toimenpiteestä tehdään kulmien vahvistus. Ensimmäisen kuukauden aikana pigmentti saattaa haalistua enemmän joistain 
kohdista, joten vahvistuskäynnillä korjataan nämä kohdat ja lisätään tai muokataan väriä/sävyä sekä korjataan vielä muotoa 
tarvittaessa. 

 



 

Hoidon jälkeen 
Toimenpiteen jälkeen on tärkeää pitää iho puhtaana ja välttää aurinkoa, solariumia, saunaa ja raskasta hikoilua.  

Ensimmäisen 24 tunnin aikana vältä kulmien kastelua ja koskettelua. Älä laita pigmentoidulle alueelle kosmetiikkaa 24 tuntiin 
käsittelyn jälkeen. Laiton jälkeen laita pigmentoidulle alueelle hoitovoidetta aamuin illoin seitsemän päivän ajan. Koske 
pigmentoidulle alueelle aina puhtain käsin.  

 Kolmen päivän ajan vältä voimakasta hikoilua. 

 Viikon ajan  

• vältä meikkiä, öljyä ja saippuaa pigmentoidulla alueella, paitsi pigmentoinneille suositeltua kotihoitotuotetta 

• vältä saunaa, kylpemistä ja uimista 

• vältä kaikkia kasvojen alueen hoitoja esim. ripsienpidennysten laittoa, kasvohoitoa ja hierontaa 

• älä raavi, revi tai koskettele pigmentoitua aluetta 
Kahden viikon ajan 

• vältä alueen altistamista auringolle ja solariumille 

• älä kuori pigmentoitua aluetta 
Kuukauden ajan 

• vältä edelleen aurinkoa ja solariumia 

• vältä kemiallisia kuorintoja, hedelmähappoja, hiontaa ja ihoa uudistavia voiteita 

• antibioottien ja hormonaalisten lääkitysten käyttö voi aiheuttaa pigmentin nopeampaa kulumista    
 

Eyeliner (silmänrajaus) 
Eyeliner- kestopigmentoinnit eli silmien kestorajaukset tehdään pigmentointikoneella, jolla muotoillaan ripsirajaan kaunis, 

asiakkaan silmään sopiva kestorajaus. Rajauksista voidaan asiakkaan toiveiden mukaan tehdä luonnollisen hienostuneet, 

näyttävät ja meikkimäiset tai mitä vain näiden väliltä. Linerin voi tehdä ihan vain ripsien tyveen ja väliin, antamaan tuuheamman 

ripsilinjan ja korostamaan silmän muotoa. Tämä on kaikista kevyin ja luonnollisin versio ns. tyvitäyttö. Linerit voi tehdä myös 

häivytys tai puuteri-tekniikalla, jolloin lopputulos on näyttävämpi ja look pehmeämpi tai isommin toteutettuna valmiiksi 

meikatumpi. Rajauksen paksuus ja muoto suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Pysyvyys 1,5-5 vuotta riippuen 

ihotyypistä. 

Silmien kestorajaus toimenpide aloitetaan keskustelemalla halutusta mallista ja rajauksen vahvuudesta. Asiakkaan halutessa 

rajaus voidaan hahmotella ennen pigmentoinnin aloittamista. Pigmentointi aloitetaan, kun asiakas on hyväksynyt mallin. 

Käsiteltävälle alueelle laitetaan puuduteaine ennen pigmentoinnin aloittamista. 

Linereita tehdessä ei saa olla ripsipidennyksiä. 

Eyeliner pigmentoinnin paranemisprosessi 1.Ihon pintakerroksen parantuminen 2.Kuolleen ihon kuoriutuminen 3.Pigmentin 

väheneminen. 2-4 viikon aikana toimenpiteen jälkeen koet kaikki nämä vaiheet.  

On tärkeää välttää turhaa silmien ja silmänympärysihon koskemista ja koskea pigmentoidulle alueelle vain puhtain käsin, koska 

pigmentoitu alue on altis infektioille 3-4 päivää toimenpiteen jälkeen. Ihon paraneminen kestää n. 7-10 päivää. Aluksi käsittelyn 

jälkeen silmänympärykset voivat punoittaa ja silmäluomissa voi olla turvotusta ja arkuutta, sekä rajaukset näyttävät hyvin 

tummilta. Tulevina päivinä pigmentoidulle alueelle voi kehittyä lievää rupea, ja väri näyttää vielä hyvin tummalta. Luonnollinen 

solujen uusiutumisprosessi aiheuttaa hieman hiutalemaista hilseilyä iholla ja tässä paranemisvaiheessa iho voi kutista. 

Kuivunutta ihoa ja rupea ei saa raapia, rapsuttaa, hangata tai nyppiä pois. Ruven pois rapsuttaminen estää pigmentin jäämisen 

kudokseen ja lopputulos on epätasainen. Pigmentointi vaatii vahvistuksen n. 6 viikkoa ensimmäisestä käsittelystä. Ensimmäisen 

kuukauden aikana pigmentti saattaa haalistua enemmän joistain kohdista, joten vahvistuskäynnillä korjataan nämä kohdat, 

lisätään ja vahvistetaan väriä sekä korjataan vielä muotoa tarvittaessa. 

 

 

 



Hoidon jälkeen 
Toimenpiteen jälkeen on tärkeää pitää iho ja silmät puhtaana ja välttää aurinkoa, solariumia, saunaa ja raskasta hikoilua. 

Ensimmäisen 24 tunnin aikana vältä silmien ja silmäluomien kastelua ja koskettelua. Älä laita silmiisi ja silmäluomiisi 

kosmetiikkaa 24 tuntiin käsittelyn jälkeen. Laiton jälkeen laita pigmentoidulle alueelle hoitovoidetta aamuin illoin seitsemän 

päivän ajan. Koske pigmentoidulle alueelle aina puhtain käsin.  

Kolmen päivän ajan: 

• vältä urheilua ja hikoilua sekä silmien ja luomien kastumista. 

 

Viikon ajan: 

• vältä silmien alueella meikkiä, öljyjä, saippuaa ja kaikkia muita voiteita, paitsi pigmentoinneille suositeltua 

kotihoitotuotetta. 

• vältä saunaa, kylpemistä ja uimista. 

• vältä kaikkia kasvoihin kohdistuvia toimenpiteitä kuten kasvohoidot, ripsien kestovärjäys, ripsienpidennykset, ripsien 

kestotaivutus, kulmien vahaus jne. 

• älä raavi, revi tai turhaan koskettele silmiäsi tai silmänympärysihoa. 

 

2 viikon ajan: 

• Vältä pigmentoitujen alueiden altistumista auringolle / solariumille täysin 2 viikon ajan pigmentointien laitosta 

• Älä kuori pigmentoitua aluetta 

 

Kuukauden ajan: 

• Vältä yhä auringonottoa, solariumia ja valohoitoja. 

• Vältä ihoa uudistavia voiteita. 

• Antibioottien ja hormonaalisten lääkitysten käyttö voi aiheuttaa pigmentin nopeampaa kulumista. 

• Suojaa aina pigmentoidut alueet auringolta aurinkosuojavoiteella (ei ensimmäiseen viikkoon). 

 

Esteet pigmentointi toimenpiteelle: 

• Raskaus ja imetys  (vähintään 2 kk imetyksen päätyttyä voidaan suunnitella pigmentointien tekoa, koska hormoonit 
vaikuttavat pigmentoinnin pysyvyyteen yms) 

• Diabetes, munuais- tai maksasairaus, sydänsairaus, rytmihäiriö jne.  (lääkärin suostumuksella) 

• Verenohennuslääkkeet, pitkäaikainen verenvuoto 

• Syöpä 6kk aikana 

• Roaccutan tai vastaava isotretioiini lääkitys, lääkkeen lopettamisen jälkeen olisi hyvä odottaa 6kk ennen 
pigmentointikäsittelyä, ihon arpeutumisvaaran vuoksi 

• Täyteaine ja botuliini hoidot 4 viikon sisällä 

• AHA-happohoidot 2 viikon sisällä 

• Kemialliset ja laserhoidot 6 viikon sisällä 

• Ihosairaus, ihottuma tai parantumaton haava, arpi, aktiivinen herpes 

• Veriteitse tarttuvat taudit mm. HIV, A-hepatiitti 

• Taipumus keloidiarpiin 

• Bakteeri-, sieni- tai virusinfektiot toimenpide alueella 

• Auringon polttama 

• Vanhat vahvat pigmentoinnit 

• alaikäisyys (alle 18-vuotta) 

 

 

 

 

 


