
VIGTIGE INFORMATIONER
til dig inden du kommer til permanent makeup hairline microblading behandling 

første gang!

Du kan IKKE blive behandlet, når/hvis:
• du er under 18 år.
•	 du	er	i	behandling	mod	acne;	enten	med	pillekur	eksempelvis	tetracyklin,	roaccutane/isotretinoin	eller		
 creme! 
•	 huden	er	solbrændt!	Der	skal	gå	minimum	14	dage	efter	en	solferie	før	du	kan	blive	behandlet.		 								
• du er gravid eller ammende. 
• du har hudsygdomme i behandlingsområdet.
•	 du	har	keloid	ar	i	behandlingsområdet	(et	fortykket	ar,	som	buler	ud)
•	 du	har	inflammation/betændelsestilstand	i	kroppen
•	 du	har	benyttet	brynserum	indenfor	den	sidste	måned.	Dette	må	heller	ikke	benyttes	i	
	 behandlingsforløbet

Du SKAL informere din behandler, hvis:
•	 du	har	gammel	PMU,	så	din	behandler	kan	vurdere,	om	farven	kan	dækkes,	og	om	din	gamle	PMU	
	 ligger	indenfor	den	form,	som	du	ønsker	at	lave	på	dem,	og	som	din	behandler	mener	er	æstetisk		 	
	 korrekt	og	kan	stå	inden	for!	
•	 du	har	andre	former	for	allergier,	som	kan	have	indflydelse	på	behandlingen.
•	 du	tager	nogle	som	helst	former	for	medicin.
•	 du	har	fået	foretaget	nogle	kosmetiske	behandlinger	indenfor	den	sidste	måned,	herunder	Botox.

Inden din forestående/planlagte behandling, må du IKKE / skal du undgå:
•	 Alkohol	(ej	heller	et	enkelt	glas	vin),	stærkt	og	saltet	mad,	samt	koffein	24	timer inden behandlingen.
•	 indtag	af	diverse	kosttilskud	-	dette	gør	sig	gældende	1 uge	inden	deres	forestående	behandling.
•	 farvning	af	din	bryn	-	dette	skal	senest	gøres	1 uge	inden	din	forestående	behandling.
•	 at	tage	forebyggende,	smertelindrende	medicin	eller	påføre	bedøvelsescremer.
•	 at	tage	antihistamin	(på dagen),	dette	kan	eventuelt	indtages	efter	endt	behandling.
Du skal generelt være sund og rask, og ikke indtage nogle former for medicin.

EFTER BEHANDLINGEN:
•	 Den	pigmenterede	hud	vil	være	rød	og	hævet	efter	behandling.	Hævelsen	vil	typisk	være	faldet	efter			
 2 dage.
•	 Hårgrænsen	vil	være	meget	mørke	til	i	starten.	Farven	på	brynene/hårgrænsen	vil	aftage		 	 	
	 med	ca.	50-60%	efter	ophelingsperioden.
• Det tager ca. 6	uger	før	den	endelige	farve	og	resultatet	kan	vurderes	-	man	kan	derfor	IKKE komme   
	 til	efterbehandling	før,	og	der	kan	IKKE	rettes	i	en	kosmetisk	tatovering	inden	de	6	uger er gået. 

Aftercare - din del af opgaven, for at opnå det bedste resultat:
Efter 1-2	timer	skal	du	vaske	din	kosmetiske	tatovering	første	gang.	Dette	gøres	med	grøn	el.	uparfumeret	
sæbe	og	lunkent	vand.	Den	kosmetiske	tatovering	skal	duppes	tør	med	en	ren	og	tør	vatrondel,	el.	pa-
pir-lomme-servietter/tørklæder.	
Herefter	påføres	den	udleverede	aftercare	creme	i	et	meget	tyndt	lag.	(Less	is	more!)
Denne	procedure	gentages	hver	time	eller	minimum	5	gange	på	behandlingsdagen,	samt	det	efterfølgende	
døgn.
De	efterfølgende	7 dage	skal	den	kosmetiske	tatovering	vaskes,	tørres	(duppes)	og	smøres	3-5	gange	dagligt	
med	den	udleverede	aftercare.	Det	vigtige	er,	at	der	ikke	kommer	en	skorpe	(pga.	lymfevæske)	på	din	hår-
grænse.



Du	skal	yderligere	(i	hvert	fald)	de	første	7	dage,	mens	den	overfladiske	heling	finder	sted,	sørge	for,	at	det	
behandlingsområde	ikke	kommer	i	nærheden	af	vand	når	du	går	i	bad	(det	kan	skylles	med	lunkent	vand,	og	
duppes	tør	med	en	ren	og	tør	vatrondel,	el.	papir-lomme-servietter/tørklæder)	–	dette	skal	efterfølgende	
smøres	med	et	tyndt	lag	med	aftercare	creme	som	afleveret	af	din	behandler.
Den	første	uge	efter	behandlingen	frarådes at dyrke sol, gå i sauna og i solarium, bade i swimmingpool/
havet/spa,	samt	at	træne.	Overophedning	af	kroppen	skal	i	det	hele	taget	undgås.
INGEN	svømning,	hot	yoga,	sauna,	dampbad,	boblebad,	solarium	eller	aktiviteter,	der	vil	forårsage	sved	i	10	
dage.
Permanent	makeup	heling	proces	tager	normalt	10-14	dage.	Under	heling	processen	kan	du	opleve	mindre	
rødme,	ømhed,	hævelse,	skorpedannelse	og	kløe.

Det endelige resultat afhænger af flere faktorer, herunder:
•	 kosttilskud,	kost,	hudtype,	væv,	livsstil	og	evt.	brug	af	medicin
•	 renseprodukter,	plejeprodukter,	træning,	svømning,	soldyrkning	osv.	(ydre	faktorer)
Personlig	hygiejne	er	en	selvfølge	i	forbindelse	med	at	få	lavet	en	kosmetisk	tatovering.	Da	huden	er		 	
åbnet,	skal	man	opretholde	en	god	hygiejne,	da	der	til	alle	tider	er	risiko	for,	at	der	kan	gå	infektion	i		 	
behandlingsområdet.

70% af resultatet afhænger af din indsats - altså din aftercare/ jf. plejevejledningen.
Denne behandling er en procedure der foretages “på egen risiko”, og reklamationer er ikke mulige.
Der ydes ikke nogen tilbagebetalinger.

Jeg erklærer, at jeg har læst vejledningen.

Navn: .................................................................................................................................................

Mobil: .................................................................................................................................................

Fødselsdato: .................................................................................................................................................

E-mail:	 .................................................................................................................................................

Jeg giver samtidig mit samtykke til at mine før- og efter fotos må bruges til markedsføring. 

Sæt kryds: Ja ¨  Nej ¨

Jeg accepterer at modtage nyhedsbrev fra Permanent Makeup København/Beauty & Design ApS. 
(Du kan til enhver tid afmelde dig fra nyhedsbrevet)

Sæt kryds: Ja ¨  Nej ¨

Underskrift:	…………………………………………………........  Dato:	………………………………...........................

mobil: 26 60 03 01


