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MEDGIVANDE TILL PERMANENT MAKEUP BEHANDLING 

 

 

Datum för behandling: __________________________ 

Pigment används: _______________________________________________________________ 

 

Namn: ______________________________________ 

Födelsedatum: ________________________________ 

Hemadress: ____________________________________________________________________ 

Telefon Hem/Mobil: ____________________________ 

E-postadress: _________________________________ 

Jag vill få följande permanent makeup behandling/-ar:  __________________________________ 

 

 

 

Den här sidan ska vara undertecknad före vilken permanent makeup behandling som helst. 

 

Jag är varken under påverkan av droger eller alkohol, jag är varken gravid eller en amma, och jag 

vill få den utvalda permanent makeup behandlingen. 

Jag är bekant med proceduren som kommer att tillämpas vid permanent makeup behandling. 

Jag ger mitt medgivande till att den utvalda permanent makeup behandlingen får utföras, inte av  

medicinska utan av kosmetiska anledningar. Jag förstår att det inte finns en garanti för slutligt 

resultat av behandlingen. 

Jag förstår att permanent makeup behandling inte kommer att lösa problem i mitt liv.Jag är bekant 

med risker, möjliga komplikationer och följder till permanent makeup behandling. Jag förstår att 

permanent kosmetisk pigmentering medför möjliga komplikationer och följder som t.ex. risk för 

infektioner, ärr, ögonirritation, ostadighet av färger, blödning och möjlig uppsvällning, suddighet 

och blekning av pigment eller allergiska reaktioner. 

 

Jag förstår kosmetisk hudpigmenteringsbehandlingen, proceduren, varaktighet av behandlingen, 

möjliga följder till behandlingen samt att den utföras av kosmetiska anledningar, så jag 

bemyndigar Svetlana Piperac att utföra dem/den valda permanent makeup behandlingen/-arna. 

 

Eyeliner 

Rispor på hornhinnan är en sällsynt komplikation, särskilt om man inte gnuggar ögon och bär inte 

kontaktlinser efter behandlingen. 
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Ögonbryn 

Ögonbryn är ”systrar’’ och inte ’’tvillingsystrar’’. De kan aldrig vara identiska, eftersom de beror på 

förändringar i muskler, vävnad och pannben, samt på riktning av hårväxten. Terapeut ska göra 

dem så identiska som möjligt. Jag förväntar mig inte att det är möjligt att göra dem helt identiskt. 

 

Läppar 

Ifall jag någonsin har haft herpes ska jag konsultera en läkare innan jag bestämmer mig för en 

permanent makeup behandling av läpparna. I fall jag någonsin har haft herpes borde jag undergå 

en antiviral terapi före behandling av läpparna. Jag förstår att terapeut i stort sett inte gör 

behandling utanför läppkonturen. Tanken med behandlingen är att jag ska se ut som om jag har 

sköna, naturliga läppar, och inte intensiv överbetonad smink på dem. I fall det finns vilken ojämn 

läppigmentation som helst (blåa, bruna eller mörkare fläckor), kommer dessa mörka områden få 

en mörkare färg efter behandlingen. När det blir varmt kommer mina läppar bli ljusare och skär, 

och när det blir kallt kommer dem bli mörkare. 

 

Fotografering 

För dokumenterings skull ger jag mitt medgivande till att jag får bli fotograferad/filmad före, under 

och efter den nämnda behandlingen, och att det är terapeuter som kommer att ha ensamrätt till 

dessa foton/inspelningar, så att de skulle kunna användas av terapeuter eller salongen närhelst 

det behövs. 

 

Återbesök 

Jag förstår absolut att behandlingen är en process och att den kräver återbesök så att man kan få 

önskade resultat. Återbesök (8 veckor efter behandlingen) ska debiteras, beroende på hur mycket 

arbete som behövs. Alla behandlingar kan kräva minst 1 (en) återbehandling. 

Jag har fått instruktioner om vad jag skulle göra före och efter behandlingen, och jag ska följa alla 

instruktioner som min terapeut ger mig. I fall jag inte följer instruktioner förstår jag att det kan det 

äventyra resultat av behandlingen. 

Läkningstid skiljer sig från person till person, någons hud läker inom 5-7 dagar, och ibland tar det 

10 eller fler dagar. 

Jag förstår att kosmetiska procedurer, som innefattar men inte begränsas till: Gortex, Alloderm, 

Fat Transference, Dermagin, Silicone och vilken substans som helst som injiceras i eller runt 

läpparna efter permanent makeup behandling kan äventyra dem befintliga resultat av proceduren. 

Om jag har vilken behandling som helst, som t.ex. hårborttagning med laser, plastikkirurgi eller 

andra behandlingar, förstår jag att det kan medföra negativa förändringar i permanent makeup. 

Jag medger att några av dessa möjliga skadliga förändringar inte skulle kunna korrigeras. 

Laserbehandlingar kan äventyra permanent makeup appliceringar. 

Jag förstår helt och hållet att permanent makeup behandling inte är vetenskap utan konst, så att 

fel är möjliga. Jag medger att det inte finns en garanti för resultat av behandlingen. 

Jag vill få kosmetisk hudpigmentering, jag förstår och accepterar permanent makeup behandling 

samt möjliga komplikationer och följder till denna behandling. 

Jag bekräftar att jag har läst de ovannämnda punkterna, och att jag helt och hållet förstår 

behandlingen och accepterar fullt ansvar för mitt beslut att få den här behandlingen, samt 

eventuella komplikationer som kan uppstå under eller efter kosmetiska behandlingar som kommer 

att utföras på min begäran. 
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Jag förstår att färg för permanent behandling kan förändras något eller blekna, beroende på 

hudtyp och –färg. Årliga uppfräschningar av färg kommer att hålla det behandlade området fräsch 

och ny. 

På det hela taget accepterar jag ansvar för behandlingen. 

I fall jag rör mig under behandlingen är det inte terapeut som är ansvarig för misstag utan jag. 

Hudblekning eller peeling på eller runt området behandlat med permanent makeup kommer att 

äventyra behandlingen och jag accepterar ansvar för blekning och framtida färgförnyelser.   

Jag förstår att terapeut inte kommer att utföra behandlingen utan att vi helt och hållet har kommit 

överens om design först. 

 

 

Villkor 

 

Vid planering borde du vara medveten om följande: 

Permanent makeup är en behandling som består av två delar: 

Den första delen är den själva behandlingen (1-2 timmar) 

Den andra delen är ”återbesök” som händer mellan den fjärde och åttonde veckan efter den första 

behandlingen (ungefär 1 timme). 

 

Alla behandlingar kräver ett ’’återbesök’’ 4-8 veckor efter den första behandlingen. 

Vi ber dig läsa Instruktioner före och efter skötselbehandlingar, så att du är säker på att du är en 

idealisk kandidat för permanent makeup. 

 

Konsultation 

Före vilken som helst behandling kommer vi att prata om färg, form, stil, instruktioner före och 

efter skötsel och om kontraindikationer. 

 

Vi ber dig komma15 minuter före den bokade tiden. Försening kan leda till uppskjutande av 

behandlingen. Ungefär två timmar är reserverade för själva behandlingen. 

 

24 timmars avbokning 

Dina bokningar är mycket vikiga för oss. Tiden som du har bokat för behandlingen är reserverad 

bara för dig. I fall du blir mer än 15 minuter försenad ska tiden avbokas. Vid uteblivet besök utan 

att lämna återbud minst 24 timmar i förväg faktureras det 500 kr. 

I fall du inte kan hålla ut behandlingen och terapeut kan inte avsluta behandlingen på grund av det 

ska det faktureras en ersättning på 500 kr för bokad tid. 

 

Permanent makeup gjord av en annan terapeut 

I fall ni har haft permanent makeup före behandlingen kommer terapeut inte vara ansvarig i fall 

färg blir obeständig, i fall den bleknar eller för vilket som helst problem angående den nya 

behandlingen. Behandlingen betraktas inte som ”återbesök” i detta fall. Klienter som har haft 

permanent makeup behandlingar hos andra terapeuter ska debiteras fullt pris för behandlingen. 

Det finns anledning till det: det är alltid svårare att korrigera någons arbete än att arbeta på orörd 

hud. 
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’’Återbesök’’ 

’’Återbesök’’ är inräknad i priset för behandlingen. I fall vi gör behandling efter någon annan 

terapeuts behandling, är den andra behandlingen inte längre gratis. ’’Återbesök’’ betraktas inte 

längre som ”återbesök’’ i fall det händer åtta veckor efter den första behandlingen. 

Obs: I fall du vill förändra design och form under ’’återbesöket’’ ska det inte betraktas som ett 

’’återbesök’’, utan en ny behandling. 

 

Färg och ’’återbesök’’ 

Färg kommer att blekna / mattas med 30-50 %. Vid ’’återbesöket’’ ska vi förbättra varje område 

som har bleknat. Det är viktigt att förstå att du kommer att behöva uppfräschning av färg varje 1-2 

år så att du kan bevara det naturliga och fräscha utseendet. 

 

Jag accepterar villkor och bestämmelser. Ifall jag inte följer informationer från det här Medgivandet 

kommer det att äventyra resultat av behandlingen. Jag har läst alla ovannämnda villkor och jag 

håller med om dem. 

 

__________________________________ 

Signatur 
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