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Handmethode
Hand Methode Gids
Hand methode is de makkelijkste en vriendelijkste manier om permanente kleur te
implanteren in de huid. De naald configuraties zijn ontworpen om maximaal comfort
te bieden, snelle genezing, volledige controle, weinig of geen touchups en het
belangrijkste van alles; de meest natuurlijke look in de wereld.
De Hand Methode biedt u veel veelzijdigheid zodat uw eindresultaat volledig zacht
en natuurlijk zal lijken. Veel van de procedures die kunnen worden gedaan met de
Hand Methode zijn de volgende: u kunt individuele haren tekenen in de
wenkbrauwen, de wenkbrauw lichtjes opvullen, stevig opvullen, fijne en dunne
lijnen voor eyeliner en wimperverbeteringen, dikke eyeliner boven en onder,
volledige lip inkleuren, lippen omlijnen, lip uitbreiden, litteken camouflage,
schoonheidsvlekje, tepel of tepelhofreconstructie.
Hoe werkt de Hand Methode?
Het is heel eenvoudig, de Hand Methode naaldconfiguraties komen in groepen van
3’s, 7’s, 9’s, 12’s, 14’s, 15’s, 16’s, 28’s, 36’s, 42’s, en 114’s. Al uw permanente make-up
behandelingen kunnen worden gedaan met de 12punts naalden. Door jaren testen
hebben we ontdekt dat de 12punts naalden de juiste lengte hebben om een zo
natuurlijk mogelijk haar te creëren in de wenkbrauw, de juiste lengte om rond de
boog te gaan van de lippen en de ideale lengte om voor het doen van de eyeliner en
wimper toebehoren. De naalden worden zachtjes op de huid geplaatst, iets naar voor
geschoven en dan zachtjes gerold en opgeheven vanaf de voorste naald tot aan de
achterste naald van de huid om zo het kleur te deponeren.

Naald configuraties voor wenkbrauwen
12punts naalden voor middelgrote wenkbrauwen
7 of 9punts naalden voor dunnere wenkbrauwen
15punts ronde naalden voor zacht in te vullen

Naald configuraties voor lippen
Lip liner:
9punts, fijne lijn
24punts, fijne medium lijn
36punts ronde, medium lijn
Fillers
114 horizontale schuine naalden, medium grote lippen
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Gebruik de naalden slechts éénmaal!!
Dat is tegen de wet om naalden te hergebruiken. Laat de klant het zien dat je de
naald weggooit in een naaldcontainer. Dit is uw beste verdediging tegen iedereen die
probeert om u te beschuldigen van het hergebruik van naalden. Sommige technici
willen hun naalden sparen en hergebruiken op een klant, dit is niet aanvaardbaar! U
wilt toch niet dat iemand ooit de kans krijgt om te zeggen dat jij ze een ziekte hebt
gegeven?
Ook bij de overgang van wenkbrauwen of lippen verander je van naald. Je wilt niet
worden beschuldigd van een bruine kleur van de wenkbrauwen te implanteren in de
lip wanneer de oorzaak van de bruinachtige tint hyperpigmentatie was. Voor
dezelfde reden geen gebruik maken van dezelfde naald die u hebt gebruikt op de
lippen, voor wenkbrauwen en de ogen. Maar wat nog belangrijker is dat u het herpes
virus niet wil overbrengen naar de ogen afkomstig van de lip.

Complete Controle
Omdat dit een machineloze methode is, is er geen lawaai en geen zorgen om kleur
over te brengen in verkeerde plaatsen, omdat u volledige controle hebt met de Hand
Methode.
Kleur zal niet in de huid worden gebracht totdat je voorzichtig vooruit rolt en de
naald optilt van de huid. Als u de naaldjes op de huid plaatst en u beslist dat het niet
de juiste plaats is dan is dat geen enkel probleem! Neem beetje afstand van de huid
en er zal geen kleur in worden gedeponeerd. Bovendien kunt u echt precies gaan
werken met de Hand Methode. De twee procedures waar precisie een absolute must
is, is voor de lippen en eyeliner. De Hand Methode zorgt voor een gemak bij het
plaatsen van het pigment, door de precisie en controle kunt u de moeilijkste en
veeleisende klanten met gemak aan!

Maximaal comfort
De eerste vraag die vrienden of familie van uw klanten zullen vragen is “Deed het
pijn?”, de meest voorkomende antwoorden zijn “Het was niet zo erg”, “Ik viel in
slaap”, “pincet doet meer pijn” of “Ik ga terug om al de rest te laten doen”. Het is zo
zacht dat je het moet voelen om te geloven.
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Weinig of geen touchups
Als je de Hand Methode correct uitoefent dan heb je weinig of geen touchups. Eén
van de grootste problemen die de permanente cosmetisch professioneel tegenover
staat is het doen van zovele touchups. De reden waarom er zo weinig touchups
worden gedaan met de Hand Methode is omdat voor de wenkbrauwen en eyeliner
procedures weinig of geen bloed wordt verloren. Wat betekent dit? Dit betekent dat
de bloedtoevoer in beide is, zowel de papillaire en de reticulaire lagen van de dermis.
Teveel bloed zal helpen om kleur weg te spoelen en als bloed aan het oppervlakte
komt, zo zullen ook de macrofagen van het immuunsysteem aan het oppervlak
komen
De meest natuurlijke looks
De Hand Methode biedt u veel veelzijdigheid zodat uw eindresultaat zo natuurlijk
mogelijk zal lijken. U kunt individuele haartjes tekenen in de wenkbrauw en dunne
fijne lijntjes voor eyeliner en wimper toebehoren. Let erop dat als je uw naalden
instelt, al uw naalden de huid raken. Als u de naalden van de huid rolt, zou de huid
moeten van de naalden rollen als een domino-effect . Oefen dit langzaam zodat u dit
effect kunt zien.
De techniek
1. Plaats voorzichtig uw naald montage op de plaats waar het pigment wordt
gewenst. Zorg ervoor dat wanneer u uw naalden instelt, ze allemaal de huid
raken.
2. Duw niet met de naalden in de huid. Dit is een veel voorkomende oorzaak
van onnodige pijn voor uw klant.
3. Breng de naalden zachtjes naar voor zodanig je voelt dat ze worden
opgevangen in de huid.
4. Hef voorzichtig de voorkant van de naalden op zodanig de achterste de huid
raken en zo wordt het pigment in de huid gebracht, door de juiste handeling
te doen.
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Voorbeelden
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