
    
 

Microblading 
 
Hyvä asiakas! Pyydän Sinua ystävällisesti lukemaan tämän lomakkeen ennen toimenpiteeseen tuloa. 
Antamiesi tietojen perusteella voimme välttää sinulle epäsopivia aineita ja menetelmiä ja varmistamme näin 
ollen turvallisen toimenpiteen. Säilytämme antamasi tiedot ehdottoman luottamuksellisena! Kiitos! 
 
Microblading tehdään ihon alle siihen tarkoitetulla steriilillä ja kertakäyttöisellä terällä. Microblading 
mahdollistaa kulmien muotoilun karvatekniikalla ja jokainen ”karva” tehdään ihoon käsin yksitellen. 
Microblading pysyy ihossasi n. vuoden, mutta pysyvyys riippuu paljon myös ihotyypistäsi. Kuivalla iholla 
pysyvyys on yleensä parempi, kuin rasvaisella iholla. Käytän kulmien microbladingissä ainoastaan siihen 
tarkoitettua pigmenttiä. Muoto suunnitellaan yhdessä toiveidesi mukaan ja aloitan toimenpiteen vasta 
hyväksyttyäsi muodon. Microblading on turvallinen lähes kaikille, mutta on muutamia esteitä, jolloin sitä ei 
tehdä: 
 
 

- Alle 18 vuoden ikä 
- Raskaus ja imetys 
- Allergia (puudutus, pigmentti) 
- Verenohennuslääkitys tai verenvuototauti 
- Tulehdus tai flunssa 
- Viruksen tai bakteerin aiheuttama infektio (esim. influenssa, hepatiitti, HIV, AIDS tms.) 
- Akuutissa vaiheessa oleva syöpä tai sädehoidoista on kulunut alle 1,5 vuotta.  
- Viimeisestä Roacuttan -kuurista on kulunut alle vuosi. 
- Taipumus keloidi -tyyppisiin arpiin.  
- Ihottuma tai mikä tahansa ihomuutos kulman alueella.  
- Tietyt krooniset sairaudet ja pitkäaikaiset lääkitykset vaativat aina lääkärin luvan toimenpiteelle! 

(esim. Diabetes) 
- Viimeisestä leikkauksesta on kulunut alle kuukausi.  

 
Epäilyttävissä tapauksissa pyydän aina ennen ajan varaamista olemaan yhteydessä minuun.  
 
 
 
 
 



Toimenpiteen jälkeen: 
 
Toimenpiteen jälkeen ihossasi saattaa esiintyä turvotusta ja punoitusta. Kulmasi näyttävät tummemmalta 
muutaman päivän ajan. Alueelle muodostuu rupea, mutta sitä ei saa raapia tai rapsutella pois! Tämä saattaa 
aiheuttaa pigmentin irtoamisen iholta ja tehdä alueesta laikukkaan. 
 
Toimenpiteen jälkeen tulisi välttää voimakasta hikoilua, auringonottoa, solariumia, saunomista, uintia ja 
meikkiä kulmien alueella kahden viikon ajan. Huomioithan, että et voi luovuttaa verta neljään kuukauteen 
microbladingin jälkeen. 
 
Puhdista alue aina puhtaalla ja haalealla vedellä. Huolehdi käsihygieniasta! Rasvaa aluetta siihen tarkoitetulla 
voiteella tarvittaessa, mutta anna myös ihon hengittää. Tämä edistää parantumista. Vältä liian voimakkaita 
voiteita (esim. anti-age) iholla parantumisen ajan ja käytä ainoastaan suosittelemiani tuotteita.  
 
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen vakuutat lukeneesi ohjeet huolellisesti ja suostut myös, että otamme 
kuvat toimenpiteestä ennen ja jälkeen. Ajanvarauksen myötä meillä on oikeus periä 100% toimenpiteen 
hinnasta, mikäli sinulla ilmenee jokin edellä mainittu kontraindikaatio.  Allekirjoittamalla vakuutat lisäksi, 
ettet ole käyttänyt alkoholia tai muita päihteitä 24 h tunnin sisällä ennen toimenpidettä.  
 
Paikka ja aika: 
 
 
________________________________ 
 
Nimi: ____________________________________________ 
 
Osoite: ______________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: _____________________________________________________________ 
 
Sähköposti: ___________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________    
Allekirjoitus    
 
 
 
Viva Beauty 
Paula Paronen 
045 663 9109 
 
info@vivabeauty.fi 
 
Jos sinulla ilmenee mitä tahansa kysyttävää, 
älä epäröi ottaa yhteyttä!  
Ensisijaisesti tekstiviestit ja sähköposti. 


