
Microblading – 3d bryn 

 

Namn: …................................................................  

Person nr: …..........................................................  

Datum: …..............................................................  

Adress: …............................................................................................................................................  

Postnr: ….................................. Ort:...................................................................................................  

Tel: …......................................  

 

Jag är över 18 år 

Är inte påverkad av droger eller alkohol 

Jag lider inte av någon blodsmitta 

Jag har ätit ordentligt de senaste timmarna 

Sjukdomar 

Gravid/Ammar 

Medicinering 

Röker 

Jag är villig att genomföra den nedan angivna permanenta kosmetiska proceduren.  

 

Procedur …...........................................................  

Kostnad för procedur ….......................................  

 

Jag har blivit informerad om typen av procedur, risker och möjliga komplikationer såsom  

infektioner, färgförändringar som beror på ålder, hud och levnadsstil.  

 

 

 



 

Jag förstår att den permanenta hudpigmenteringsproceduren kan ge kända och okända  

komplikationer. Det finns en risk till en allergisk reaktion mot pigment. Ett test är lämplig att göra  

minst 3 veckor innan.  

 

Jag har valt att avstå från detta test …...  

Har gjort detta test …...  

 

Jag förstår att om jag genomgått någon form av laserbehandling, har ärrbildning eller tidigare gjort  

tatuering på behandlingsområdet så finns alltid risk att pigmentet inte fastnar pga tidigare skador i 

huden  

Jag godkänner att fotografier tas både före och efter i samband med denna procedur och att dessa 

kan komma att läggas ut på sociala medier i marknadsföringssyfte 

 

Jag försäkrar härmed att jag läst ovanstående text och fått den förklarad till min förståelse detta  

samtycke till tatueringsproceduren. Jag avsäger all skyldighet gentemot teknikern om jag senare  

skulle ångra mig efter genomförd procedur.  

Jag är medveten om att Ögonbryns microblading – är en bra och naturlig semi-permanent makeup! 

Ögonbryns microblading / ögonbryns tatuering – det är ögonbrynskorrigering! Eftersom först och 

främst – pigmentfärgen appliceras så likt som din naturliga hårfärg som möjligt. Om du vill ha en mer 

synlig effekt så rekommenderas en kombobehandlingen microblading + microshading, alternativt 

enbart microshading för ett mer ifyllt resultat 

Jag är medveten om att 1 återbesök ingår för eventuell korrigering och detta inom 6 veckor från 

dagens datum och betalar sedan för eventuellt återbesök om detta skulle behövas. 

 

Datum………………………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift ….................................................................................................................... 


