Vejledning og Aftercare Instruktioner
Tillykke med din permanente makeup!
Det tager ca. en uge for området at hele, men op til 28 dage efter behandlingen, vil der stadig
frastødes pigment. Helingsperioden kan variere afhængig af ens overordnede helbred og ens fysiske
tilstand.

Det endelige resultat kan først vurderes efter ca. 4-6 uger - på dette tidspunkt anbefales der at lave
en 2. behandling. Man kan ikke anse en behandling som færdiggjort, før minimum 2. behandling har
fundet sted.
God personlig hygiejne er essentiel i løbet af helingsprocessen. Umiddelbart efter behandling
påføres der plejesalve på. Den skal bruges 2 gange om dagen i 7 dage (meget tyndt lag).
Permanent makeup bør behandles således de første 14 dage:
1) Der skal ikke pilles eller røres i den.
2) Hvis det er muligt, bør den vaskes to gange dagligt, med en mild, uparfumeret sæbe, indtil den er
helet fuldstændigt.
3) Efter afrensningen skal den forsigtigt duppes tørt med et rent stykke papir.
4) Området plejes 2 gange om dagen med plejesalve, som du fik udleveret af din specialist (gerne
med en vatpind, ellers med rene hænder). Benyt ingen andre salver for at bevare bedste hygiejne.
5) Desinficerende eller antiseptiske midler, plaster eller bandage, makeup bør ikke bruges direkte
på permanent makeup.
6) Der skal undgås kontakt med badevand i løbet af helingsprocessen (spa, svømmehal, jacuzzi,
samt naturligt badevand). Brusebad er tilladt. Sauna og dampbade skal undgås.
7) Området må ikke udsættes for solen eller solarium (solbeskyttelse beskytter ikke de første 14
dage). Efter 14 dage: der benyttes altid solbeskyttelse med høj faktor.
11) Lægen skal kontaktes straks ved ekstrem rødme, hævelse, blødning, misfarvning af såret, puds,
eller smerte.
12) Der anbefales ekstra forsigtighed med krydret mad efter udførelse af permanent make-up på
læberne. Tandpasta med blegemiddel bør undgås i 2 uger efter ens behandling.

I sjældne tilfælde kan huden afstøde alt pigmentet. Det kan både være forårsaget af at aftercare
instruktioner blev ikke fulgt 100% eller man har ikke oplyst om kontraindikationer (formular til
informeret samtykke), men ind imellem er der også enkelte uforklarlige tilfælde. Dette er noget
behandler ikke kan forudsige, og derfor ydes der ikke tilbagebetalinger i disse tilfælde, da det er en
mulig risici ved denne type af behandlinger.

