
 

Retningslinjer - Permanent makeup 

I forbindelse med permanent makeup, er der mange faktorer der er afgørende for udfaldet.        

Din behandler informerer dig mundtligt om disse, her er de listet på skrift.                                              

______________________________________________________________________________ 

Ophelingsperioden  er normalt 7-10 dage, farverne er mørkere når den er nytegnet, men vil fade 

gradvist over den først tid, indenfor 7-10 dage.  Du skal forvente at farven aftager omkring 20-50% 

ift. Optegningen, afhængig af valg farve, huden kvalitet og metode. 

Rødme:  i huden kan forekomme efter behandlingstidspunkter                                                                     

farveb vil først komme til sin ret, ca. 3uger  efter behandlingstidspunktet, og være obs på, at det er 

normalt at der er meget store forskel på farven på sårskorpen og selve optegningen i hunden  

Du må ikke   Peel din hud på det behandlede område, før sårskorper er faldet (ca. 14 dage),          

tage solarium/sol, gå i svømmehal, dyrke heftig motion (pga. sved) ca. 1 uge. Ved bad skal du være 

opmærksom når du tørrer dig med håndklæde. 

Hjemmepleje skal overholdes som anvist. Vs. Det behandlede område,  

Bryn: 2 dage tørheling, og derefter smøres meget forsigtig med egnet creme 1 gang dagligt, ved 

sengetid, i 1 uge spar med mængden af creme. 

Du må IKKE pilles, klø eller kradses i det såret, eller pille skaller af. I værste fald, kan du pille farven 

helt ud, eller danne farveløse huller i farverne, hvis du piller i sårskorperne/ piller dem af for 

tidligt. Huden skal selv have den fornødne tid selv at løsne disse skorper. 

I forbindelse med permanent makeup, er det meget svært at forudsige, hvor meget optegninger 

det skal til, før farven er fuld dækkende, og resultatet er optimalt. Dette afhænger af hudtype, 

hudtykkelse, farve, alder, vilkår i ophelingsperioden osv… i de fleste tilfælde er 2 behandlinger dog 

dækkende, det kan bruges som en rettesnor. 2-4 gange er normalt for en fuld optegning. Du 

vælger altid selv, hvor mange behandlinger du ønsker og din behandler råder dig gerne, efter 

bedste evne.  

Farve ændre sig over tid (ligesom hårfarve), og kan med tiden virke GRÅ i udtrykket, eller rødme 

svagt på det tegnede område. Dette er normalt, og kan klares ved anbefalede genoptegninger. 



Der er almindeligt, at optegninger kan fremtræde uens i form/farve, evt også lidy forskelligt eller 

højre side efter heling, ifm de første behandlinger – men form/farveintensitet gøre ensartet infor 

de anbefalede 2-4 behandlinger. Der kan optegnes med blyant på det behandlede område, når 

alle udvendige sårskorper er faldet af. 

Når behandlingen er udført, og du har accepteret form/farve osv, kan du ikke efterfølgende kræve 

ekstra rettelser osv. Uden ekstra betaling (ekstra behandling), du er ligeledes bekendt med at der 

skal 2-4 behandlinger til, før ophelet farve og form sidder som det skal. Som kunde har du 

godkendt optegningen og farven efter behandlingen er færdig, og evt korrektioner i form, 

farveudfald o.lign kan sker i din næste bookede behandling, tidligt 4 uger efter din seneste 

behandling. Hos Bella Roula betaler du altid pr. behandling (ikke hele beløbet på en gang) 

OBS Anført priser på denne seddel er gældende max 8 uger efter seneste optegning, alternativt 

afregnes optegninger til standardpris for genoptegninger. Dette gælder også modelbehandlinger. 

Se gældende priser på Facebook side Bella-Roula. 

I forbindelse med alle behandlinger tages der billede før/efter, som i noget tilfælde kan brugs 

kommercielt i diverse medier, dog uden kunden navn osv. Dette er jeg indforstået med, og 

anmodningen kan til enhver tid trækkes tilbage.  

Din behandler: Roula  

Hvilken behandling fik du udført: Øjenbryn/ eyeliner/ læber. 

Dato for behandling:_______________________ 

Aftale pris for behandlinger: 

1. behandling: ___________________ 

2. behandling: ___________________ 

3. Og evt. efterfølgende behandlinger: ______________________ 

Disse priser gælder dog kun hvis der er max 8 uger ml optegninger, ellers afregnes til aktuelle og 

gældende genoptegningspris. Gælde også for modelbehandlinger. 

Specielle aftaler: 

jeg accepterer hermed, at jeg har fået ovenstående oplysninger af min behandler, og er 

indforstået med dette. 

Dato: ______________________ behandlerunderskrift_____________________ 

 

Kundeunderskrift:_____________________________________________ 


