Microblading
Microblading utføres med mikrosmå nåler som gir effekten av veldig
små hår under øyebryn når de lages med farge som sitter permanent.
Hår påtegnes i samme retningen som dine egne hår og etterlater seg
illusjonen av ett naturlig nytt hår.
Microblading ser mer naturlig ut enn permanent makeup da vil lager
nye ”hår isteden for å bare farge brynet mørkere. Hvis du vurderer å ta
permanent makeup på bryn, men er usikker og redd at det skal være
for mørkt, bør du velge microblading og bruke permanent makeup
som ett tilleggs alternativ som kan hjelpe til noen få ganger hvis man
skal gi heldekking med farge på store områder så som hele øyebryn.

Huden trenger 4-7 dager på å bli restituert etter pigmenteringen, og
en kontroll av brynene gjøres etter 4-6 ukene etterpå.
Tips før en trygg microblading
Semi-tatoveringen ikke kan gjøres hvis du har diabetes, sykdom som
keratose, seborre dermatit, keloid arr, utvidede kapillærer.
 En uke før bør du slutte å sole deg. (Både solarium og” vanlig” sol)
 Dagen før må du ikke drikke alkohol, kaffe, cola, ta helle ikke
medisiner, som gjør at man blør lett, eks. medisiner som har samme
virkning som Asprin.
 En uke FØR microblading og en måned ETTER, må du IKKE farge
eller nappe øyerbrynene dine.
 Ikke gjør microblading i perioden du har menstruasjon. Prosedyren
kan virke vondere da.
 Fett hud kan være årsaken til at microblading (fargen) kan forsvinne
raskere.
 Ikke ta permanent makeup hvis du er syk eller bruker medisiner som
kan ha påvirking på behandlingen hør med din lege.
 Ikke ta permanent makeup mens du er gravid. Fargen skal ikke holdes
pga. hormoner.
 En måned FØR Microblading må det ikke gjøres hår fjerning i ansiktet
med laser, elektrolyse, kjemisk ansiktsskrubb eller ansikt
biorevitalisation.
Ikke napp bryna før du kommer da dette gir ”hull” i huden å pigmentet vil

da legge seg nedi å gi ”fregner” der.
 Alle andre kosmetiske behandlinger som hyaluronsyre injeksjon kan
gjøres, men en måned etter Microblading.
 De fleste trenger minst 1 påfyll etter den første gangen.
 Påfyllen bør gjøres fra 4-8 uker. Det tar ca 4 uker før det er helt grodd
Etterbehandling:
 Du bør unngå vann på områdene hvor er det gjort premanent makeup.
Man bør være forsiktig når man dusjer seg.
 Etter semi-permantent makeup helbreder huden seg selv og regenereres i 4 uker. Lymfene og
pigmentet i huden lager skorper. Skorpene faller av av seg selv etter ca. 4-7 dager eller lengre.
 Når skorpene faller av ser det ofte ut som om fargen har forsvunnet. Ta det med ro. Et
behandlet område ser ganske lyst ut etter en uke og det er helt normalt. Når skorpen faller av
huden, ser huden ofte hvit og lys ut. Fargen av pigment dannes på ca. 4 uker. Bekymre deg
derfor ikke.




Etter ca. 4 uker blir fargen klar og da gjøres som regel påfyllet. Det er nok med 1-2
påfyller per år.
Du bør unngå badstue, basseng, solarium og hard trening i 1-2 uker da man bør svette
minst mulig i ansiktet.
Ikke dra av skorpen selv om det klør da du kan risikere å dra med deg pigmentet å skape
hakk i ”hårstråene”

 Man bør ikke sminke området som er behandlet med permanent makeup.
 Du kan farge dine egne øyenbrynshår 2 uker etter behandling, om ønskelig, ikke før.
 Du kan sole deg 1-2 uker etter behandlingen. På områdene hvor er det gjort behandling MÅ du
bruke solkrem. Helst SPF40/50.
Tips før en microblading

Kan ikke kan gjøres hvis du har diabetes, sykdom som keratose, seborre
dermatit, keloid arr, utvidede kapillærer.












En uke før bør du slutte å sole deg. (Både solarium og” vanlig” sol)
Dagen før må du ikke drikke alkohol, kaffe, cola, ta helle ikke medisiner,
som gjør at man blør lett, eks. medisiner som har samme virkning som
Asprin.
En uke FØR microblading og en måned ETTER, må du IKKE farge eller
nappe øyerbrynene dine.
Ikke gjør microblading i perioden du har menstruasjon. Prosedyren kan virke
vondere da.
Fett hud kan være årsaken til at microblading (fargen) kan forsvinne raskere.
Ikke ta permanent makeup hvis du er syk.
Ikke ta permanent makeup mens du er gravid.
En måned FØR Microblading må det ikke gjøres hår fjerning i ansiktet med
laser, elektrolyse, kjemisk ansiktsskrubb eller ansikt biorevitalisation.
Alle andre kosmetiske behandlinger som hyaluronsyre injeksjon, kan gjøres,
men en måned etter Microblading.
De fleste trenger minst 1 påfyll etter den første gangen.



Påfyllen kan gjøres i 1-3 mnd perioden.
Kundeavtale skal signeres og etterbehandling skal gis skriftlig.

