




























































LAST VAN DUN HAAR OF HAARUITVAL?

Een haartransplantatie is niet meer 
nodig!  Tattoo Bob maakt hierbij 
gebruik van de Micro Hoofdhuid 
Pigmentatie Techniek (MHP) 
(Geschoren look). Werkelijk 
sensationeel en revolutionair !!
In de U.S.A. en andere landen is 
deze techniek onder vele celebrities 
en sportmensen de meest populaire 
methode tegen kaalheid.
Dit vanwege  het feit dat niemand het 
verschil kan zien tussen echte stoppels en getatoeëerde 
stoppels.

TEPEL RECONSTRUCTIE

Borstkanker komt helaas bij 1 op de 8 vrouwen voor. In 
veel gevallen vindt er een borstamputatie plaats waardoor 
ook de tepel en tepelhof verwijderd worden. Vaak 
ondergaan vrouwen die te maken hebben 
met borstkanker een tumormassa operatie.
Onze tattoo artiest heeft zich 
gespecialiseerd in het plaatsen van 
medische tatoeages en zijn doel is dan 
ook om een zo realistisch mogelijke 
tepel na te bootsen. 

TATTOO VERWIJDEREN

Tattoo verwijderen is met de huidige lasertechnologie 
goed mogelijk. Er zijn mensen die om een bepaalde reden 
spijt hebben van het laten zetten van een tatoeage. Deze 
tatoeages zijn bijvoorbeeld in een opwelling geplaatst, 
niet meer zo mooi als vroeger of bevatten namen die niet 
meer aan de orde zijn.  Tattoo laseren kan ook gebruikt 
worden om je tatoeage met een paar laserbehandelingen 
lichter te maken. Door gebruik te maken van deze manier 
van tattoo verwijderen is het mogelijk om je bestaande 
tattoo te coveren. Hierdoor maak je van je oude tatoeage 
weer een nieuwe tatoeage.

PERMANENTE MAKE-UP

Tattoo Bob in Rotterdam is de eerste tattoo shop in 
Nederland die permanente make-up (PMU) introduceerde. 
Tattoo Bob werkt als één van de weinigen met een 
revolutionaire techniek voor het plaatsen van PMU, 
waarbij de permanente make-up ook echt voor altijd is.

gaan vrouwen die te maken hebben 
massa operatie.
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