
                    

Generel information om permanent Makeup (PMU) 

Permanent makeup er modsat navnet ikke en permanent optegning i huden. PMU er en 

semipermanent optegning i huden, hvor vi med vores værktøj optegner i huden bag hårene 

eller der hvor hårene en gang har været (ved bryn).  

Holdbarheden for en færdig og komplet optegning varierer fra 2-7 år med gradvis 

fading. Ved permanent makeup bruger vi pigment som ikke er blivende i huden, men som 

vil fade og blive blegere for til sidst helt at forsvinde over tid. En færdig optegning kræver 2-4 

optegninger, afhængig af din hudtype og helingsproces, for at opnå korrekt form og fuld 

farveintensitet. Alder, hudtype, belastning og farvevalg har indvirkning på hvor længe en 

optegning holder.  

Inden behandlingen bliver din hud behandlet med lokalbedøvende midler, for at sikre dig 

den mest behagelige oplevelse. Herefter laver behandleren en individuel opmåling på dig 

og tegner det forventede resultat med blyant som godkendes før den endelige optegning.  

Efter behandlingen vil din hud være en smule rød og lidt øm og optegningen vil være mere 

intensiv og markeret end det endelige resultat efter opheling.  

Efter ca. 7-10 dage vil overhuden typisk være helet og du vil kunne ane den rigtige farve. Du 

vil allerede efter 3-4 dage, efter at nogle af de små sårskorper har sluppet, kunne se at 

huden virker ret lys idet der stadig er massiv heling i gang i overhuden. Men frygt ej for lyse 

huller! Det endelige resultat kan du først se efter ca. 3-4 uger når helingen er komplet i både 

over- og underhud.  

En genoptegning af en komplet PMU er normalt og optimalt at få efter 6-12 måneder, for at 

vedligeholde din optegning bedst muligt.  

Alle kan få lavet en permanent make-up, men det er ikke alle metoder som kan bruges på 

alle. Din behandler råder dig mht hvilken metode der passer bedst til netop dig og din 

hudtype.   


