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UNA SELECCIÓ  
DELS NOSTRES TREBALLS .

CELLES EYELINER LLAVIS CAPIL·LAR



Una imatge 
val més que 
mil paraules



Al cos humà hi ha una gran varietat 
d’elements que juguen un paper 
important per a les funcions i la sa-

lut del nostre organisme incloent l’estat de 
la pell. Un d’aquests elements és el zinc.

Les propietats d’aquest mineral estan as-
sociades amb el sistema immunològic, a 
més, té una gran influència en el creixe-
ment cel·lular i en la regeneració de 
teixits, per la qual cosa és de vital impor-
tància durant la infància i l’embaràs, en el 
cas de les dones. Cal destacar que, després 
del ferro, el zinc és el mineral més impor-
tant per a la salut del cos humà.

El zinc preveu l’acumulació de radicals lliu-
res; evitant l’aparició de grans a més de dis-
minuir les probabilitats de taques, de fet, 
els brots d’acne sovint solen estar associats 
a deficiències de zinc.

Cal tenir en compte a més que el zinc té un 
paper important en la regeneració cel·lu-
lar, per la qual cosa la seva deficiència es 
pot manifestar en creixement lent en nens 
en ple desenvolupament o en dones en es-
tat de gestació.

Per la seva banda, els aliments d’origen ve-
getal que aporten zinc al nostre cos són el 
llevat, les algues, la soja i els cereals inte-
grals. A més, altres aliments amb alts ni-
vells de zinc són la xocolata negra, l’arròs 
integral, els cacauets i les llavors de síndria, 
que a més d’ajudar amb les deficiències de 
zinc també aporten antioxidants i magnesi 
al nostre organisme.

LES PROPIETATS DEL ZINC 
I LA SEVA IMPORTÀNCIA



Gràcia Ramonell 
Valor l’experiència i el tracte durant el tractament amb un 10. En Grant és un gran 
professional i m’ho va demostrar des del primer moment, a més, tot l’equip és 
excepcional.

Vaig quedar molt satisfeta amb el tractament, tant és així, que he decidit no me tocarà la 
cara ningú més

Ho he recomanat a tothom que m’ha comentat que voldria fer-se la micropigmentació.

Jesus Beltran

A lo largo de todo el proceso 
el trato es exquisito y personalizado y 
puedo decir que tuve un 100% de sa-
tisfacción. Además, ya lo he recomen-
dado a varios amigos.

Marga Dalmau

Jessica tiene todo mi apoyo y 
respecto. La experiencia con ella fue 
de 10. El trato siempre ha sido genial 
y estoy muy satisfecha. Sin duda, lo re-
comiendo a todos.

Magdalena Rebassa

Els recomanaria amb el ulls 
clucs, es un equip genials. Durant el 
tratament el tracte va esser excepcio-
nal, en tot moment na Jessica pen-
dent de jo, un tracte inmillorable. Va-
loraria l’experiencia de 10 i ho repetiría 
sense cap dubte. He de dir que estic 
encantada.

Victor Mato

El trato de Paco es familiar, 
profesional y que hizo que me sintiera 
muy comodo en todo momento. 

Quedé muy satisfecho con el resulta-
do y de la mejora conseguida. 

Lo he recomendado desde el primer 
momento a muchos amigos que me 
han pedido por mi cambio. 

Llorenç Barceló 
L’experiència va ser molt positiva i satisfactòria. En la primera visita em van ex-
plicar tot el procediment, la durada de les sessions i prácticament el resultat 
final del tractament.

En Paco em va resultar molt proper, amable i atent en tot moment i un gran profesional.

Vaig quedar molt satisfet amb el resultat. Es un tractament practicament indolor, econò-
mic i gens invasiu. 

Ja ho he recomenat en varies ocasions. Es un tema estètic per millorar l’autoimatge i ells 
t’aconsegueixen aquesta millora!! 

ELS NOSTRES CLIENTS
OPINEN DE NOSALTRES:



Al llarg de la història les dones han 
lluitat per obrir-se pas contra els 
prejudicis i les dificultats interpo-

sades per una societat que creia que elles 
no podien, o fins i tot no havien, fer esport. 
No han estat en va els esforços realitzats per 
aconseguir demostrar que res no està més 
lluny de la realitat.

El bàsquet és un dels esports amb més lli-
cències femenines expedides, fet que re-
flecteix el domini absolut d’aquest esport al 
sexe femení. A més, al nostre entorn proper, 
el bàsquet femení ha aconseguit diverses fi-
tes històriques, cosa que li ha donat encara 
més rellevància.

Aquesta importància i domini no s’ha vist 
reflectit a la televisió, patrocini, sous i impor-
tància informativa, cosa que demostra, que 
encara queda molt camí per recórrer cap a 
la igualtat real.

Les empreses locals ens hem d’implicar i 
donar suport a aquelles iniciatives prope-
res que ajudin a millorar la nostra societat; 
a més que els i les joves practiquin esport és 
sempre una bona notícia. Per això, i perquè 
creiem fermament el suport a l’esport local 
de base, des de Grant Ashley micropigmen-
tació, donem suport al bàsquet de la nostra 
ciutat mitjançant el patrocini de l’equip jú-
nior femení del Club Bàsquet Ciutat d’Inca.

PATROCINI DEL 
JUNIOR FEMENÍ 
DEL BÀSQUET 
CIUTAT D’INCA

ESPAI DE JOC



Cures per després de la micropigmentació de llavis

ں  Evita prendre el sol durant la primera setmana.

ں  Aplica fred als llavis a les primeres hores.

ں  Aplica vaselina pura o neutra a la zona.

ں  No maquillar els llavis durant una setmana.

ں  Evita els menjars picants durant els primers dies.

ں  Procura no fumar durant, almenys, les 2 hores posteriors del 
tractament.

ں  Transcorreguda una setmana, utilitza sempre crema solar de 
protecció alta.

La nostra especialista Jessica Souto ens parla d’una especialitat 
cada dia més demandada, i és que si es busca una alternativa 
més duradora i menys invasiva que el botox o l’àcid hialurònic 

per millorar l’aspecte dels llavis, la micropigmentació és una tècnica 
de maquillatge semipermanent que aconseguirà embellir el rostre 
i ressaltar la sensualitat dels llavis.

Segons na Jessica Souto, aquesta tècnica serveix “per donar sen-
sació visual de més volum i més definició als llavis perfilant-los 
perquè semblin més grans i carnosos”, a més d’aconseguir que 
estiguin “perfectes del dematí a la nit sense necessitat de ma-
quillar-te”.

Tal com ens explica l’especialista, “cada vegada hi ha més perso-
nes que aposten per fer un tractament de micropigmentació 
que millori les seves faccions i que pugui dissimular qualsevol 
defecte o complex estètic”.

La micropigmentació es fa amb agulles, com si fos un tatuatge però 
treballant a menor profunditat i utilitzant pigments minerals. Na 
Jessica Souto explica que igual que qualsevol mètode de bellesa, 
“la micropigmentació requereix una sèrie de cures que s’hau-
ran de seguir abans, durant i després del tractament per acce-
lerar la cicatrització i aconseguir uns resultats òptims”.

Una vegada realitzat el tractament, durant els primers dies, “els lla-
vis es pelen lleugerament i el color es pot veure irregular, fins i 
tot pot semblar que es perd gairebé del tot” segons Souto, des-
prés més o menys d’un mes, “el pigment torna a apareixer de 
manera natural i es pot observar el resultat definitiu”.

Durant la cita, al principi, es valora la forma i el color de pigment 
que millor va amb el to de pell, per la qual cosa és un procés minu-
ciós. El primer que es realitza, una vegada que s’ha signat el con-
sentiment que inclou tota la informació sobre el tractament que 
es realitzarà, és el disseny de prova amb la forma i el to de pigment 
escollit perquè la pacient ho valori. Una vegada tot estigui al seu 
gust es comença el tractament de micropigmentació de llavis.

LLAVIS PERFECTES 
DEL DEMATÍ A LA NIT 
SENSE NECESSITAT DE MAQUILLAR-TE



CONTACTE 971 775 200
650 048 023


