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      Beste geïnteresseerde

Wat leuk dat je deze Hair Tattoo brochure gedownload hebt. Dit is de eerste 
stap naar een jonger en jeugdiger uiterlijk waarbij het zelfvertrouwen zeker zal 
toenemen! 
 
In deze brochure vind je kort maar krachtig hoe de behandelingen eruit zien en 
hoe de pigmentatie (Hair tattoo) methode plaatsvindt. 
 
Je zult in deze brochure haar- inspiratie opdoen, waarbij je nieuwe look een 
onvergetelijke ervaring wordt. 
 
Waarom er inmiddels in Nederland honderden Hair Tattoo 
geïnteresseerden fan zijn van pigmentatie? 

@ Je krijgt een mooie (natuurlijke) haarlijn 
@ De dichtheid van je haar is van hoge kwaliteit 
@ Je hoeft geen dure medicijnen te gebruiken 
@ Het is een klant- vriendelijke behandeling 
@ Het lijkt alsof je weer echt haar hebt wat er zeer  
verzorgd uitziet 
@ je zelfvertrouwen gaat er enorm erop vooruit 
@ Onderhoudsvriendelijk en enorm praktisch qua verzorging (geen tijdrovende 
bezigheid) 
@ Combi shaven look met Hair Tattoo is ideaal 
 
Tot binnenkort,  
Jouw Hair Tattoo adviseur  
Patrick 



Ik ben Patrick, 
bedenker van 
Hair Tattoo by 
Patrick. Vanaf 
mijn 22e leed ik al 
aan haarverlies. 
En dat werd ieder 
jaar erger alsof ik 
in een negatieve 
vicieuze 
haarcirkel 
terechtkwam. Op 
allerlei manieren 
heb ik mijn 
haarprobleem 
proberen te 
verbloemen. Heb 
daarbij vele 
verschillende 
medicamenten of 
middeltjes 
geraadpleegd 
maar niks bleek  
te helpen. Ook 

haartransplantatie 
bleek voor mij een onhaalbare kaart. Radeloos werd ik daarvan met als gevolg dat mijn 
zelfvertrouwen steeds meer een deuk kreeg. 


De verandering kwam toen ik een 6 jaar geleden Hair Tattoo ontdekte. Eindelijk zag ik 
een oplossing voor mijn inhammen, mijn vele kale plekken en mijn steeds dunner 
wordende haarkruin. 
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    Over mij






Ik adviseer en pigmenteer mannen (en vrouwen) tussen de 20 en 55 jaar die kaal zijn en 
zich onzeker voelen OM er qua uiterlijk er mooier en verzorgder uit te zien DOOR hen te 
adviseren en te begeleiden naar een optimaal gepigmenteerd resultaat MIDDELS online 
of rechtstreeks advies en behandeling in mijn eigen praktijk

Bezig zijn met uiterlijk is iets wat ik graag doe. Jarenlang heb ik een 
minderwaardigheidscomplex gehad. Altijd was ik onzeker over mijn uiterlijk en vooral 
over mijn haardos. Het beheerste mijn hele leven!


Nog erger werd het toen ik na mijn dertigste meer kaal begon te worden. Mijn leven 
kwam echt in een dalletje, werd er somber van en schaamde me gewoon voor mijn 
uiterlijk. Zeker ook als je minder aandacht van vrouwen krijgt of dat de (werk)omgeving 
opmerkingen daarover ging maken.  
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     Mijn unieke bijdrage

Vele mannen gingen je voor en hebben 
hun zelfvertrouwen terug middels de 
natuurlijk aangebrachte inktpigmenten



Tijdens de kennismaking krijg je een intakegesprek. In dit gesprek wordt uitvoerig de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de behandeling besproken. Je snap vast 
wel dat iedere behandeling op zichzelf staat en dat iedere klant andere wensen heeft. 
Dit is afhankelijk van de kleur van je huid, kwaliteit hoofdhuid/conditie, de gewenste 
haarlijn en of je een donkere of lichte pigmentatie en dichtheid wilt hebben. 
 
Al snel zal de eerste behandeling oftewel de eerste sessie plaatsvinden. Bij een volledig 
kaal hoofd zal de behandeling ongeveer zes en een half uur duren. Van tevoren wordt in 
samenspraak met jou een haarlijn bepaald en wordt er een eerste deklaag aangebracht. 
In deze sessie went je hoofdhuid aan de ingebrachte inktpigmenten en is er al snel een 
mooi resultaat te verkrijgen
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      Eerste sessie



Na drie tot zes weken wordt er een tweede afspraak gemaakt. 


Aanvankelijk zal in de eerste week je pigmentatie een beetje vervagen. Daarvoor hoef je 
niet te schrikken want dat is een natuurlijke gang van zaken. Je hoofdhuid moet nog 
wennen aan de ingebrachte inktpigmenten en je hoofdhuid is hard aan het werk 
geweest om te herstellen. 


In de tweede behandeling wordt er een nieuwe deklaag gecreëerd waarbij er andere 
passende pigmenten aangebracht worden. Ook wordt de haarlijn naar wens lichtelijk 
aangepast en krijg je een optimale verrassende dichtheid waarbij het lijkt alsof je op 
heel natuurlijke wijze je haar terug hebt. We noemen dat ook met oprechte trots een 
illusie van haar!
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      Tweede sessie





Joshua heeft een 
volledig kaal hoofd. 
Ondanks dat een kaal 
hoofd bij sommigen 
mooi staat wilde hij 
toch een andere look. 
Middels Hair Tattoo 
creëren we een hoofd 
vol stoppels. Dat is 
een arbeidsintensieve 
klus waarbij met 
medische naaldjes 
Europees gekeurde 
biologisch pigmenten 
met uiterste precisie 
geplaatst worden. Van 
tevoren werd ook bij 
Joshua de haarlijn 
nauwkeurig bepaald. 
Dit gaat altijd in 
overleg waarbij de 
wensen van iedere 
klant meegenomen 
worden. 


Hair Tattoo is bij iedere persoon dus verschillend! 
Joshua wilde een lichte pigmentatie en een natuurlijk ogende haarlijn. Door dat op deze 
wijze aangebracht te hebben komt  zijn gezicht in een ander perspectief waarbij met 
name zijn ogen en algehele uitstraling enorm verandert.
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Behandelmogelijkheden: 
1.Pigmentatie bij kaal hoofd






Een speciale 
vermelding wil ik 
maken voor mannen 
met 
haartransplantatie. 
De afgelopen jaren 
heb ik veel mannen 
geadviseerd die een 
haartransplantatie 
ondergaan hebben. 
Alhoewel er een 
aantal goede 
klinieken zijn heb ik 
in de praktijk weinig 
goed gelukte 
haartransplantaties 
mogen 
aanschouwen. 


Wel is de combi haartransplantatie/     Hair Tattoo een unieke uitkomst! Zo ook onze 
klant Jan. Reeds vele jaren liep hij rond met een haartransplantatie waarbij door de 
jaren heen veel haaruitval is opgetreden. Op de eerste foto zie je een restant van zijn 
nog aanwezige getransplanteerde haarlijn. Na een consult en de mogelijkheden kritisch 
besproken te hebben, ging hij overstag. De combi met Hair Tattoo is voor hem een 
uitkomst gebleken waarbij ik uit ervaring kan zeggen dat juist het samengaan van 
beiden door de  optimale dichtheid van haar tot verrassend mooie resultaten kan 
leiden.
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Behandelmogelijkheden: 
2.Pigmentatie bij getransplanteerd haar






In drie korte sessies 
kunnen deze FUT-
littekens 
weggewerkt 
worden. Deze klant 
liep al 16 jaar 
onnodig rond met 
dit litteken. Iedere 
sessie duurde in dit 
geval anderhalf uur. 





Het is in dit geval ook noodzakelijk om ook rondom het litteken kleine pigmentatie 
aanpassingen te verrichten zodat het een mooi geheel wordt. Naast bovengenoemde 
littekens kunnen ook correcties aangebracht worden bij medische littekens bij bv 
ongevallen etc. 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Behandelmogelijkheden: 
3.Pigmentatie van FUT-litteken

Kunnen FUT- en FUE littekens effectief  
weggewerkt worden?  






Deze vrouw had vooraf de behandeling weinig volume bij haar kruin en een grote open 
plek bij haar haarlijn. Al zestien jaar liep ze met dit euvel rond en ze vond het heel 
vervelend dat haar dunner wordend haar zichtbaar was voor de buitenwereld. Door 
pigmentatie heeft deze vrouw haar volume in het haar weer terug, evenals haar 
zelfvertrouwen en haar waardigheid. 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Behandelmogelijkheden: 
          4.Visuele correctie vrouwen






Op mijn 25e begon ik 
erg kaal te worden 
en verloor mijn 
haren. 


Na jaren onzeker te 
zijn overwoog ik haar 
implantatie te doen. 
Echter na veel 
rondpluizen, kwam ik 
erachter dat dit 
voordelen en 
nadelen heeft. 


Zodoende ben ik bij Hair Tattoo by Patrick  terecht gekomen. Hij gaf mij goed advies en 
we hebben vooraf uitvoerig de mogelijkheden besproken. Patrick heeft mijn leven 
veranderd en ik voel mij niet meer onzeker. Ben gelukkig met mijn looks. Ik ben Patrick 
erg dankbaar. Qua service en begeleiding is hij een topper! 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        Ervaringen: 

       Majid: WEER TROTS!



 

Via een vriend kwam ik in 
aanraking met Hair 
Tattoo by Patrick. Zijn 
Studio ziet er schoon en 
netjes uit. 
Toevallig was een week 
daarvoor net de GGD 
langs geweest voor een 
hygiënische check. Na 
het tekenen van de 
haarlijn ging Patrick aan 
de slag. Ik moet zeggen 
dat het niet geheel 
pijnloos is wat men in 
eerste instantie 
misschien denkt. 


Heel bijzonder was dat mijn haarlijn na verloop van tijd weer terug was. Een heel apart 
gevoel was dat! Verder hebben we tijdens de behandeling leuke gesprekken gevoerd. 


Ook staat hij open voor nieuwe suggesties. Al met al ben ik dik tevreden over zowel de 
behandeling en de service. Ik kan hem zeker aanraden bij mensen die Hair Tattoo willen 
ondergaan!
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        Ervaringen: 

    Dolf: HAARLIJN TERUG






Op internet had ik het geluk dat ik 
een model als voorbeeld  zag en 
mijn geluk was dat ik deze 
persoon  real-life kon ontmoeten 
zodat ik zijn pigmentatie bij 
daglicht mocht aanschouwen.


Bij deze ontmoeting was ik in een 
split- second om en heb nog 
dezelfde dag besloten om mezelf  
te laten pigmenteren. Vanaf dat 
moment was ik eindelijk van mijn 
haarprobleem verlost en heb ik 
daarna nog honderden mannen 
mogen adviseren over Hair Tattoo. 
Ik heb van mijn kwetsbaarheid 
mijn kracht mogen maken. 

Vanuit deze ervaring weet ik precies hoe een klant zich voelt en kan ik zeggen dat ik de 
enige ben in Nederland die naast het feit dat ik ervaringsdeskundige ben ook zelfstandig 
de Hair Tattoo behandelingen uitvoer. Ik realiseer me dat pigmentatie een stevige 
ingreep is t.a.v.je uiterlijk en middels mijn persoonlijk mentorschap doe ik meer dan mijn 
best om je vooraf- tijdens en vooral ook na de behandeling te begeleiden waarbij ik wil 
dat je met 100 procent tevredenheid mijn studio zal verlaten!  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    De Praktijk
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