
BRYNENE GJØR MER MYE FOR ANSIKTET DITT! 

Microblading er det aller nyeste innen 3D bryn-teknologien hvor man 
pigmenterer inn microtynne hårstrå. 

Microblading er en ny og revolusjonerende metode for permanent makeup på 
bryn. Man bruker en manuell metode til å tegne microtynne hårstrå som er identiske 
med dine egne brynhår, og resultatet er umiddelbart, troverdige og naturlige bryn. 
Teknikken går ut på å tilføre pigment ved help av et fint blad som består av microsmå 
nåler. Fordi fargen implementeres nærmere hudens overflate enn ved tradisjonell 
tatovering, ser hårstråene veldig skarpe og naturlige ut.

Microblading vs. Permanent Make up (PMU): Hovedforskjellen er at Microblading er 
en manuell metode mens PMU oftest er utført med maskin. Microblading ligger mer 
overfladisk i epidermis og sjansen for å få blødning av fargen er utrolig liten. På 
grunn av nettopp denne teknikken og dens profesjonelle utførelse vil hårstråene i 
bryn være mye mer 3 dimensjonale og super tynne.
Ideelt for deg som vil fremheve brynene dine! Om du ønsker bare fylle inn med noen 
hår, om du ønsker deg naturlige bryn som ikke ser sminket ut. Eller går for mer 
markante og fyldige – valget er ditt! Fargen matches med din egen for at hårstråene 
skal blende inn med dine naturlige hår. Resultatet er lekre, naturlig fyldigere bryn. 
Brynene virker mørke med èn gang, men dette blekner betydelig over en to ukers 
periode. Det er vanskelig å forutsi hvor godt huden holder på fargen, da det er 
individuelt. Du kan ta utgangspunkt i at i løpet av 1 til 2 måneder innen 1. behandling 
bør du ta en oppfølgende behandling for å få et resultat som holder lengst. Du bør 
satse på en touch up i løpet av året, da noen vil miste hele 90% av intensiteten mens 
andre igjen kun 10%, det er veldig forskjellig. I gjennomsnitt vil 40-60% 
fargeintensiteten lysne og forsvinne før en touch up.

Kontraindikasjoner for Microblading: Vi kan ikke behandle klienter som er gravide, 
har hormonelle forstyrrelser eller er under hormonbehandling. Ved amming bør det 
ikke ammes før etter 24 timer etter endt behandling. Bruker du blodfortynnede 
medisiner eller annet kan du gjerne forhøre deg med din lege før du tar en slik 
behandling

Microblading (eller øyenbrynsbrodering) er en ganske ny, manuell form for 
permanent makeup. Den anses å være semi-permanent på lik linje med maskinell 
permanent makeup. Det vil si at du helst bør ha påfyll en gang i året for å 
vedlikeholde fargen. Teknikken består av å tilføre pigment til huden ved hjelp av et 
veldig fint blad bestående av mange små nåler på rekke. Fordi vi implanterer 
fargen nærmere hudoverflaten enn ved tradisjonell tatovering ser hårstråene vi 
lager veldig skarpe og naturlige ut.
Metoden er ideell for alle som vil fremheve brynene sine, fylle i noen hår, og for de 
som ønsker seg veldig naturlige bryn som ikke ser sminket ut. Fargen matches din 
egen for at hårstråene skal blende inn med dine naturlige hår. Med en gang etter 
behandling ser fargen 40-60% mørkere ut enn den vil bli når de har helet i løpet av 



3 ukers tid. Da må du komme tilbake for påfyll for at vi skal kunne perfeksjonere 
brynene dine. Det er vanskelig å vite på forhånd akkurat hvordan din hud vil holde 
på fargen, og det er derfor vi har påfyllet inkludert i prisen. Behandlingen anses 
ikke som ferdig før etter første påfyll etter 3 uker. Det samme gjelder tradisjonell 
permanent makeup med maskin.
Hovedforskjellen på bryn laget med maskin og bryn laget med microblading er 
hovedsakelig teknikken. Microblading sies å gi et litt mer naturlig resultat enn med 
maskin, ved at hårstråene blir veldig skarpe og tynne, men dette strides det om p.ga 
dagens tynne micronåler til maskinene. Microblading er litt raskere å utføre enn 
med maskin, men prosedyren før og etter er lik. Healingstiden er tilnærmet lik.”


