
FAQ  OM  MICROBLADING 

Alla kunder har en hel del frågor gällande behandlingen. Här är några utav de vanligaste frågor och 

svar. 

- Rakas eller tas ögonbrynen bort innan behandling? 

Absolut INTE. Hår avlägsnas enbart för att uppnå en klar look runtomkring ögonbrynen. 

- Hur länge varar behandlingen? 

Detta varierar från person till person – en färgförnyelse rekommenderas normalt sett mellan 12-18 

månader efter din första behandling. 

Det beror även på färg och stil som du har valt. Om du har valt en svag, ljus färg och lätt applicering, 

så kan du förväntas behöva mer korrigeringar och ifyllningar än om du har valt en mörk ton och en 

tyngre applicering. Det är viktigt att förstå att trots att mörkare färger och tyngre appliceringar inte 

behöver lika mycket eller ingen ifyllning alls, så ser de inte lika naturliga ut och rekommenderas 

därför inte. 

- Kommer det att bli någon skorpbildning? 

Det kan förekomma skorpbildning om din hud är känslig. TA INTE bort dessa skorpor; att dra bort 

skorpor kan resultera i mindre färg och mindre ärrbildning vid tatuering av bryn. 

-Varför ser jag färg som flagnar av efter en vecka? 

Detta kan ske till följd utav en rad olika anledningar, men det har oftast med hudtypen att göra. Äldre 

hud, mer väderbiten hud, och torrare hud kan orsaka flagnande färg under läkeprocessen. Det bör 

finnas färg under, men om inte så kommer din Microbladings-tekniker att finslipa din färg vid din 

nästa bokade tid för korrigering av dina bryn. 

-Kommer jag att behöva gömma mig från mina vänner? 

Nej! Du kan gå ut redan samma kväll om du vill. Applicera din Nursing gel enligt skötselrådet och gå 

på bal! 

Jag har redan permanent makeup och vill ändra färg. Kan du hjälpa mig? 

Ja, färgbyte är vanligt. Detta kan diskuteras vid rådgivning och man kan då tala om färgalternativ. 

Varför ser mina ögonbryn så mörka ut under läkningsprocessen? 

Detta är ett resultat utav de naturliga oxidationsprocesserna som äger rum i huden då pigment har 

applicerats. Färgen reagerar långsamt med syret i luften, vilket gör färgen mörkare. Detta är helt 

naturligt och normalt för våra pigment. 

Kan jag återgå till normal aktivitet, träning, trädgårdsarbete, etc.? 

De flesta vardagliga aktiviteter kan återupptas direkt. Tung träning bör dock undvikas i åtminstone en 

vecka för bästa resultat – all svett som formeras på dina ögonbryn kan bleka den läkande färgen. 



Simning bör också väntas med i ungefär en vecka, även pool kemikalier kommer att erodera dina 

läkande färger. Utomhusaktiviteter så som trädgårdarbete eller golf kan återupptas så länge som det 

behandlade området hålls rent, torrt och utom räckhåll för solen. 

-Hur länge tar det att genomföra? 

Behandlingen är uppdelad i två bokningstillfällen som är 4-6 veckor mellan för att tillåta 

läkningsprocessen att slutföras. Den första behandlingen kommer att ta från runt 2 timmar, och ditt 

andra möte kommer att ta från cirka 30 minuter till 1 timme. 

 -Hur kommer de att se ut direkt efter behandlingen? 

Dina ögonbryn kanske är lite svullna, röda och ibland vitaktiga. Allt detta är ytterst normalt. De 

kommer att vara betydligt mörkare första veckan men bleknar sedan till en mjukare färg. 

 -Hur väljer man formen? 

Vi väljer en form och stil tillsammans. Vid början av behandlingen kommer vi att rita en förslagsvis 

form för dina nya ögonbryn och sedan arbetar vi tillsammans för att göra detta perfekt enligt dina 

önskningar. Mätningar görs efter näsa, kindben, ögon samt brynben för att dubbelkolla symmetrin 

och placeringen. 

 -Kan jag microblada mina ögonbryn om jag är gravid? 

Ja, det kan du efter vecka 12 och i samråd med din barnmorska. 

 -Gör appliceringen ont? 

Vissa kunder tycker att behandlingen är lite obehaglig medan andra kunder inte känner obehag alls. 

Microblading metoden är den mest skonsamma metoden som du kommer att hitta för att 

implementera permanent färg i huden. Känslan sägs likna den vid noppning. En lokalbedövning 

appliceras när behandlingen har börjat, då denna endast fungerar på ”öppen”. Detta fylls på 

efterhand som behandlingen fortskrider för att bibehålla komfort. 

 -Hur väljer man färg? 

Vi väljer en färg gemensamt som matchar ditt hår, din hudton, dina drag och dina personliga 

önskemål bäst. 

 -Gör det ont efteråt? 

Området kan vara lite ömt efter de första timmarna, och sedan känsliga för beröring I ett par dagar. 


