RR Eyelashes & Brows
Microblading

•

Ved brug af medicin eller allergi skal dette oplyses inden
behandlingen kan finde sted

•

Pleje

Ved arvæv og gammel PMU foretages der ikke behandling uden en
for konsultation

Det tager ca. 1 uge før din kosmetiske tatovering er helet. I de
efterfølgende uger kan farven på brynene ændre sig, i takt med, at
epidermis (huden yderste lag) heler.

Sådan skal du behandle din kosmetiske tatovering
•

Lad være med at rører eller pille i såret. Piller du i såret, eller

Efter såret er faldet af vil farven synes næsten forsvundet, dette er HELT

trækker såret af, trækker du farven med, hvilket betyder, at du i

normalt. Pigmentet vil flytte sig mere og mere op mod hudens overfalde i

sidste ende vil skulle have ekstra behandling.

takt med, at huden heler.

•

vand, udover de 4-5 gange på 2. dagensom oplyst i næste afsnit.

Brynene vil typisk mindskes ca. 20% (når hævelsen falder) og farven vil ca.
Aftage med 50%

De første 7 dage må din tatovering IKKE komme i nærheden af

•

Efter to timer vasker du med lunkent vand og neutral sæbe,

Det endelige resultat kan først vurderes efter ca. 4-6 uger, når huden er

herefter påføres et nyt tyndt lag af den udleveret salve. Det næste

ophelet. Man kan derfor ikke rette en tatovering før de 4-6 uger er gået.

døgn vaskes tatoveringen ca. 1 gang i timen med lunkent vand på

Husk at pigmentet ligger under huden efter opheling, og det endelige

en vatrundel. Herefter duppes tatovering til den er tør med en

resultat vil derfor ikke se ud, som lige efter behandlingen, da huden endnu

vatrundel og et nyt tyndt lag salve påføres. De efterfølgende 7 dage

ikke er helet.

smøres din kosmetiske tatovering med den udleveret salve ca. 3-7
gange i døgnet.

Jeg behandler IKKE

•

Du må under ingen omstændigheder bruge makeup, hverken på,

•

Personer under 18

•

Gravide eller ammende

•

Eksponer ikke din tatovering for solen eller solarium.

•

Solbrændt hud

•

Undgå dampbade, swimmingpool, saltvand og sauna.

•

Klienter med hudsygdomme (herunder også acne)

•

Undgå træning indtil såret er helet.

eller i nærheden af tatoveringen, i ophelingsfasen.

Jeg er informeret om følgende
•
•

•
•

•

Det er fuldstændigt tilfældigt hvor du mister pigment, da

Inden start optegnede artisten formen på øjenbrynene, som jeg

immunforsvaret selvsagt ikke har et ”system” der fordeler sig

godkendte.

ligeligt på hvert bryn.

Det er påkrævet og nødvendigt, at få foretaget 1-2

•

I ophelingsfasen kan dine bryn synes meget kolde, endda

efterbehandlinger, før resultatet er som ønsket (disse er ikke

tenderende til blå. Du er især disponeret for dette hvis du plejer, at

inkluderet i prisen). Antallet af efterbehandlinger afhænger af

få en blå skygge omkring dine sår eller insektbid. Dette ændre sig,

hudtype, livsstil og pleje.

når ophelingsfasen er overstået.

Da der arbejdes i levende væv, er denne behandling en procedure

•

Hvis du ikke overholder og respekter ophelingsfasen kan det i

der foretages på egen risiko og reklamationer er ikke mulige.

værste tilfælde munde ud i ardannelse eller at farven forbliver kold

En kosmetisk tatovering er et håndværk, man kan derfor ikke

og evt. Bliver blå i pigmentet.

forvente 2 100% identiske bryn, forstået på den måde, at der ved
•

hairstrokes arbejdes ud fra ens egen groretning på brynene.

Efterbehandlingen(er) skal foretages INDEN 4 måneder, ellers takseres

Brynene opmåles i afslappet tilstand med lukkede øjne, i forhold til

behandlingen som en genopfriskning.

knoglestruktur, øjnenes placering og med den gyldne ratio som
guide.

_____________________________________________________________

•

Lys hud tager dårligere imod farve.

Dato / Sted

•

Tyk hud tager dårligere imod farve.

•

Ved olieret hud vil hairstrokes blive en smule tykkere efter

_____________________________________________________________

opheling.

Underskrift

•

Dit immunforsvar vil registrere det deponerede pigment som et
fremmedlegeme og vil derfor forsøge at skubbe pigmentet ud. Du
vil derfor efter 1. behandling opleve at miste flere hairstrokes.

