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Få den perfekte makup - døgnet rundt
Velkommen til Kjaersfeldt Permanent Makeup
Permanent makeup - idéen om en varig og bæredygtig makeup - blev opdaget i USA i året 1986 af Barbara Schneider,
kosmetiker og kunstner. Hun vendte tilbage fra USA, fast besluttet på at gøre permanent makeup til en bæredygtig
succes i Tyskland og grundlagde virksomheden Schneider Kosmetik Vertriebsgesellschaft mbH i samarbejde med sin
mand Helmut Schneider. I 2004 blev virksomheden omdøbt PERMANENT Line Schneider-Kosmetik GmbH.
Udviklingen af dagens pigmenterende metode var en lang rejse, der krævede engagement fra hele familien. I mange år har Barbara og Helmuts børn Birgit, Astrid og Marcus samt deres svigerdatter Ina arbejdet i PMU-branchen i
selvstændige virksomheder. De arbejder med forskellige maskiner og metoder og er internationalt anerkendte specialister på hver deres område pga. deres omfattende erfaring og ekspertise. Folk, der har behov for en forskønnelse
efter en ulykke, sygdom eller aldring sætter stor pris på den mange års omfattende erfaring.
Vi er stolte af, at LaBina har valgt Aleksandra Kjaersfeldt og hendes team til at repræsentere Labina i Danmark, Rusland og Ukraine.
Aleksandra Kjaersfeldt

Marcus Schneider

Team LaBina Danmark

Birgit Schneider

Team PERMANENT-Line &
LaBina Tyskland
siden 1986

Team PERMANENT-Line &
LaBina Tyskland
siden 1992

Ina Schneider

Per Kjaersfeldt

Team PERMANENT-Line &
LaBina Tyskland
siden 1993
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Kjaersfeldt Permanent Makeup & LaBina®
LaBina, har intensivt arbejdet med permanent makeup siden 1986. De seneste 30 år har LaBina konstant forbedret
Labina permanent makeup produkter og metoder for at opfylde de stadigt stigende krav til kvaliteten af permanent makeup til forbrugerene.
I Danmark udføres Permanent Makeup behandlinger på samme høje niveau af Aleksandra Kjaersfeldt. Aleksandra
står også for uddannelsen af nye Permanent Makeup behandlere i samarbejde med LaBina Tyskland.
Aleksandra er højtuddannet mastertræner i permanent makeup med mange års erfaring indenfor branchen. Aleksandra er både certificeret mastertræner i permanent makeup og Eyelash Extensions, og kan i øvrigt kalde sig mesoterapeut, antiage-terapeut og mastertræner i dermaterapi/klinisk rynkereduktion. Slutteligt er hun selvfølgelig
uddannet mikropigmentist med speciale i avanceret permanent makeup og laserterapi. Der er ikke det område indenfor permanent makeup, som Aleksandra Kjaersfeldt ikke har arbejdet med. Til trods for det er Aleksandra et ydmygt menneske, som altid møder sine studerende med stor begejstring og åbenhed.
Aleksandra deltog i verdensmesterskabet „Worldwide Eyebrows Festival“ i Rotterdam i 2017, og opnåede en flot
samlet 4. plads.
Permanent Makeup handler ikke kun om viden og praksis, men også om håndværk, og som første og eneste klinik i
Danmark udsteder vi er kvalitetsbevis, når vi behandler din permanente makeup. - din trykhed i vore hænder er vigtig!
og vi laver kun naturlige behandlinger.
Ansvarlige opgaver kræver enestående ekspertise, et fremragende talent, en langvarig praktisk erfaring og kunstneriske færdigheder - kort sagt - erfarne specialister. Hos Kjaersfeldt har vi arbejdet med permanent makeup de sidste
mange år. Smukt og præcist udført – fordi du ikke skal gå på kompromis, når det kommer til permanent makeup. Det
er dit ansigt og din krop, og du fortjener det bedste.

Hvad er permanent makeup?
Permanent makeup er en mikropigmentering. Man tilsætter pigmenter til hudens midterste lag, som understreger og tydeliggør ansigtets naturlige kendetegn og træk. Alle behandlinger udføres med kvalitetssikret, hygiejnisk
udstyr udviklet specielt til permanent makeup. Pigmenterne fra permanent makeup lysnes i løbet af 3-5 år, og er
dermed ikke så permanente og markante som almindelige tatoveringer. Derfor er betegnelsen “permanent” makeup
faktisk en smule misvisende.
Permanent makeup blev indledningsvist udviklet for at hjælpe patienter med forskellige sygdomme – hudsygdomme eller kræftpatienter. Interessen for at bruge det rent kosmetisk fulgte imidlertid hurtigt efter.
De første mange år gav det udslag i meget markante, tatoveringsagtige optegninger. Noget man heldigvis er gået
væk fra i nyere tid. I dag er der meget mere fokus på det naturlige udtryk. Permanent makeup bruges blot til at forbedre udseendet, så man bliver ”den bedste udgave af sig selv”. Det meget sminkede og optegnede udtryk er slet
ikke så eftertragtet mere. Det oplever vi også hos Kjaersfeldt. Flere og flere kunder ønsker at fjerne ældre permanent
makeup, for i stedet at få udført nyere, og mere naturlig, permanent makeup.
De behandlinger man laver inden for permanent makeup i dag er også meget mere skånsomme end 80’ernes tatoverede makeup. Resultatet skal helst blot minde om en naturlig, afdæmpet dag-makeup. Skal man derfor til fest eller
lignende, vil de fleste stadig vælge at stadig bruge almindelig makeup for at tydeliggøre udtrykket. Der er dermed
ikke tale om en behandling, der erstatter makeup 100%.
Kjaersfeldt udfører permanent makeup i Vejle, men vores kunder kommer fra hele Danmark. Vi udfører behandlinger for alle – uanset hudfarve. Vi udfører skræddersyede permanent makeup behandlinger, som nøje tilpasses den
enkelte kunde.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup & LaBina®
Udviklingen af vores pigmenteringsmetode
Som en af de første behandlere af permanent makeup i Tyskland har LaBina været involveret i følgende udviklinger:

1986 – Pigmenter
Først og fremmest skulle vi finde farver, som var egnede til at tegne skitser med
den kunstneriske malerpensel samt den efterfølgende pigmentering. De almindelige tatoveringsfarver var ikke anvendelige. Flere pigmenter var enten for vandede
og/eller fedtede eller indeholdt jernoxider. Siden er mere end 25 års erfaring med
permanent makeup grundlaget for udviklingen i serien af pigmenter, der eksklusivt er produceret til LaBina.

1987 – Første elektriske pigmenteringsmaskine
I forhold til en LaBina Permanent Makeup, som både er blid og
kunstnerisk for huden, var den tidligere tunge og uhåndterlige tatoveringsmaskine kun egnet i begrænset omfang.
Efter flere forsøg blev den elektriske maskine implementeret (se
foto til venstre). Igennem årene blev vores maskiner mere praktiske,
handy og fremfor alt mere sikre og præcise i anvendelse.
Our first electrical Pigmenterings instrument

Siden 2004 har vi benyttet os af maskinen, som er

vist til højre. Det patenterede modulsystem lever op til vores høje hygiejnestandarder ved
at bruge engangsnåle. På grund af den præcise nål og hurtige slåhastighed samt
den rolige og velfungerende motor i håndstykket er vi i stand til at skabe
fremragende resultater med denne maskine.

1988 – Øjenbryn med fine hår
På kosmetikmessen BEAUTY i 1988 intro-
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ducerede vi det naturligt forekomne fine
øjenbrynsteknik for første gang.
Indtil dags dato er denne teknik stadig associeret med navnet
Barbara Schneider eller PERMANENT-Line og LaBina både nationalt og internationalt.
Da vi ikke bruger nogen skabeloner til tegningen af bryn, er
vi med kunden i stand til at forme dem individuelt: tyk, tynd,
flad eller rund.
Som de almindelige tegneteknikker er det nødvendigt at
øjenbrynene er tegnet med en stabil og øvet hånd og derudover arrangeret symmetrisk.
Fine hårstrå pigmenteres med en speciel nål og får de optiske
ændringer til at se mere naturlige ud. Øjenbrynene virker naturligt formede og ansigtet er positivt fremhævet.
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1989 – Vippefortætning
I tæt samarbejde med læger blev et bedøvelsesmiddel til fin øjenlågshud
udviklet i 1989. Dette gør det muligt for os at mikropigmentere mellem
vipperne, næsten helt smertefrit. Kunder kan fortsætte med dagligdagsaktiviteter umiddelbart efter behandlingen.
Efterspørgslen har været så enorm og positiv, at vi blev opfordret til at
tilbyde forskellige former og pigmenter til øjenlåg.

1990 – Læbekontur
Holdet bag PERMANENT-Line / LaBina tegnede læbekontur som en fin
linje langs de naturlige kanter af læberne for første gang i 1990. Vi plejer at vælge en farve, der er en smule mørkere end den naturlige farve
af den indre overflade af læberne. Konturen kan også udformes med
den samme farve som læberne. Fuld og velformede læber får ansigtet
til at virke mere sensuel og feminin.

1992 – Tofarvet eyeliner
I 1992 præsenterede vi den tofarvede eyeliner.
Denne metode får vipperne til at fremstå mere fyldige og mørkere og
fremhæver derudover farven i øjet. Vores kunder er bekendte med vores
permanente og naturligt virkende fine øjenbrynshår og eyeliners. Tilføj
lidt mascara på vipperne - og du er klar!

1994 – Fuldfarve på læber
Da der kun har været tegnet læbekontur i få år, udviklede holdet bag
PERMANENT-Line / LaBina den nye behandlingsform - en skygge fra
kanterne til den indre overflade af læberne - pigmenteret i enhver ønsket læbefarve. På grund af den fulde skygge, som holder i flere år, ser
læberne friskere, sundere og yngre ud.
Den oprindeligt tegnede læbekontur får et mere diskret udseende på
grund af den jævne skygge, hvorved det gør det muligt for læberne at
virke optisk forstørret.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup & LaBina®

Behandlinger
Hos Kjaersfeldt Permanent Makeup

Kjaersfeldt Permanent Makeup tilbyder mange forskellige
Permanent Makeup og anti-age behandlinger
INDHOLDSFORTEGNELSE
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Bryn

PERMANENT MAKEUP BRYN
PERMANENTE BRYN
Når det kommer til permanent makeup bryn har kært barn virkelig
mange navne og metoder. Hos Kjaersfeldt arbejder vi meget med
microblading, da det er den mest skånsomme og sikre metode på
markedet. Inden for microblading finder man teknikkerne “Eyebrow embroidery”, “Diamant Brows”, “Micro 3D” og “Hairstrokes”.
Alle behandlinger inden for permanente bryn, som vi tilbyder
hos Kjaersfeldt, tegnes som hårstrå/hairstrokes og efter ønske
kan der suppleres med let skyggepåtegning mellem dem. De laves både manuelt (microblading) og med maskine. De kan derfor
alle kaldes 3D, fordi behandlingen giver en 3D-effekt, bestående
af både korte, lange, tynde, kraftige, lyse og mørke hårstrå.
Sammensætningen

af

de

forskellige

metoder

kal-

des for “Hybrid brows”. Udføres det med maskine, kaldes
det

skyggepåtegning

herhjemme.

Brynet

markeres

tid-

ligt med samme farve og intensitet som resten af brynet.
Der findes rigtig mange forskellige teknikker på verdensplan, fordi
flere og flere ønsker tilpassede, naturlige resultater. Man kan derfor også støde på betegnelser som “ombre brows”, “fashion powder
brows” og “powder brows”. En jungle af muligheder og begreber. Fortvivl dog ikke – Hos Kjaersfeldt finder vi den rette løsning sammen.

HVEM FÅR UDFØRT PERMANENTE ØJENBRYN?
Vi har rigtig mange kunder, der bestiller permanent makeup
bryn, særligt efter at stilen og metoderne inden for permanent makeup øjenbryn er blevet så skånsomme og naturlige.
Det er særligt microblading, der har revolutioneret permanent
makeup til øjenbryn. Man kan på enkel og præcis vis korrigere
ujævnheder, uden at det bliver for markant eller dominerende. Kombinerer man microblading med skyggepåtegning med
maskine, bliver resultatet både mere holdbart og naturligt.
Er du under 17 år kræver behandlingen en underskrift fra forældrene.

8

www.kjaersfeldt.dk

Hvordan foregår behandlingen?

Den dag du skal have foretaget permanent makeup øjenbryn,
anbefaler vi at du møder op ca. 20 minutter før du har tid. Brug
ventetiden på at komme ned i tempo i vores venteværelse.

Herefter starter vi med at smøre noget beroligende salve på dine
øjenbryn. Når det virker efter 15-20 minutter, taler du og behandler Aleksandra Kjaersfeldt om det ønskede resultat. For at sikre, at
du og Aleksandra er helt enige om formen, optegnes denne naturligvis inden. Ikke mindst, så du også kan visualisere resultatet.
Aleksandra skifter løbende behandlingsside. Herved opnår hun
både et meget symmetrisk resultat, og skåner samtidig huden
mest muligt. Når behandlingen er færdig, ser du og Aleksandra
grundigt på resultatet. Detaljerne efterjusteres.

EFTER BEHANDLINGEN
Behandlingen permanent makeup bryn kan godt medføre lidt
rødme i huden, men du kan både køre bil og arbejde samme dag
som behandlingen udføres. Husk dog at smøre aftercare salve på
området, og giv det ro. Pil endelig ikke i sårskorpen, da det kan
skade pigmenternes holdbarhed og kvalitet.
Det er afgørende at området skånes den første måned, hvis resultatet skal holde længere tid. Undgå også sauna, svømning i svømmehaller, solarium og ekstremsport 14 dage efter behandlingen,
da alle de ting kan forringe pigmenternes effekt og holdbarhed.

HOLDBARHED OG FORNYELSE
Holdbarheden af dine bryn afhænger af den teknik, de er udført
med. Bryn der er lavet med maskine har generelt en længere
holdbarhed end manuelt udførte øjenbryn. Det skyldes, at farven
kommer længere ind under huden, når der bruges en maskine. Til
gengæld kan manuelt udførte bryn give et mere naturligt udtryk.
Øjenbryn udført med maskine plejer at holde i 16-24 måneder,
hvorefter de skal genopfriskes. Manuelt optegnede bryn kræver
genopfriskning efter 10-14 måneder. Ved at kombinere de to metoder opnås det mest naturlige resultatet, som kræver genopfriskning med ca. 18 måneders mellemrum.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Bryn
Kvalitet og sikkerhed som vores højeste prioritet
Bemærk! Professionel permanent makeup er ikke en tatovering, og derfor kan ens livsstil/helbred/kosmetiske

behandlinger

påvirke

resultatets

holdbarhed/farve.

Vi

kan

der-

for ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed og intensitet fra person til person.

Sammenligning af metoder
Metoden

Eyebrow Embroidery (microblading)

Hvor placeres pigment? I epidermis og toppen af yderste lag af dermis

I yderste lag af dermis

Med hvilket instrument Manuel pen med blades (blader)
laves behandling?

PMU maskine med nål

Heling

5 dage

7 dage

Pleje

På behandlingsdagen:
Tør brynene af med lunket vand hver time og
påfør et tyndt lag salve efterfølgende – indtil
du går i seng.
I 7 dage:
Dup med lunket vand om morgenen og påfør
et tyndt lag salve 2 x om dagen.
Undgå solariet, sauna, svømmehal i 10 dage.
Benyt altid solbeskyttelse med høj faktor, når
du solbader efter din permanent makeup er
ophelet (30 dage).

Dup med lunket vand om morgenen og
påfør et tyndt lag salve 2 x dagen.
Undgå solariet, sauna, svømmehal i 10
dage. Benyt altid solbeskyttelse med høj
faktor, når du solbader efter din permanent makeup er ophelet (30 dage).

Farven

Helingsproces varer op til ca. en måned, og derfor vil du opleve ændringer i farven.
De første 5 dage: 30% mørkere end resultatet
næste 10 dage: grålig og lys.
Efter 21 dage fra behandlingsdag: tydelig i den
ønskede farvetone, men nok for lys, som bliver
forstærket under 2.behandling).
Man kan lave farve endnu mørkere under 3. behandling.

Helingsproces varer op til ca en måned,
og derfor vil du opleve ændringer i farven.
De første 7 dage: 40-50% mørkere end
resultatet.
Næste 10 dage: kan være rødlig (pga.
nydannet hud)
Efter 21 dage fra behandlingsdag: en farve i den ønskede farvetone, men nok lidt
lysere end det endelige resultat efter 2.
og eventuet 3. behandling.

Man mister farven hurtigere hvis

Man piller i miniskorpen under helingen.
Man har et godt stofskifte/fedtet hud/store porer/tager sol/bruger syrepeeling/har en gammel permanent makeup i baggrunden/tager
medicin/oplever hormonelle forandringer.

Man piller i miniskorpen under helingen.
Man har et godt stofskifte/fedtet hud/
store porer/tager sol/bruger syrepeeling/har en gammel permanent makeup i
baggrunden/tager medicin/oplever hormonelle forandringer.

Holdbarheden

Forsvinder helt efter 3 år

Forsvinder helt efter 5 år

Hvor tit skal de genopf- Hver 8.-12. måned
riskes?
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Skyggepåtegning
(udføres med maskinen)

Hver 10-14 måned

Metoden

Eyebrow Embroidery (microblading)

Skyggepåtegning
(udføres med maskinen)

Hvilen effekt skaber
metoden?

Crispy hårstrå – ultratynde, tydelige (kommer Fra let til tæt puddereffekt, er muligt at
an på hudtypen og alder), lette, ikke kantede lave kanter og dramatisk udtryk, er muformer, er muligt at skabe brede bryn, uden at ligt at lave ret mørke, ligner makeup.
de bliver for kraftige i sit udtryk, ligner naturlige bryn.

For at mindske ubehag

Efter ønske bliver der brugt Tapin (håndkøb). Efter ønske bliver der brugt Tapin (håndDu kan også selv påføre den hjemmefra 20 min. køb).
inden behandling.
Du kan også selv påføre den hjemmefra
20 min inden behandling.

Farven af pigment efter Det er individuelt hvordan pigment ændrer sin farve i ens hud efter 12-24 mdr. Huden
1-2 år
fornyer sig konstant og flere dele af pigmentet forsvinder med de døde hudceller. Alle pigmenter består af forskellige farver, dvs. en brun kan være rød-, gul-, blå- eller grønbaseret.
På den måde skaber man lysebrun, mediumbrun, mørkebrun, og de kan syne både koldere og varmere i sin farve – alt efter dine ønsker. Men den gule del af pigmentet forsvinder allerede efter 6 mdr., og brynene ændrer sin farve i gråligere retning. Hvis du har
meget rød pigment i huden, vil pigmentet nok syne rødligt. Hvis du har ret kold hudtype,
vil pigmentet syne som en dyb grå farve. Alle disse ting er indenfor ”den normale farveforandring” rækkevide. Det er dog optimalt hvis der blev fundet den pigment til din hud, som
forsvinder gradvist i samme farvetone, men hvor kun intensitet af pigment forandrer sig.
Pga. at man arbejder i levende væv, giver man ingen garantier mht. ens individuelle farveforandring. For at opnå det bedste resultat, bliver pigmentet valgt meget omhyggeligt
efter din hudanalyse. Under hver behandling kan man justere på farven og finde frem til
din helt unikke pigmentkombination. Oplysninger om de brugte pigmenter bliver gemt, så
man bliver guidet fra år til år i den rigtige retning, omkring hvilke pigmenter der giver den
flotteste farve i din hud.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - 3D læber

PERMANENT MAKEUP 3D LÆBER
Hos Kjaersfeldt oplever vi en stigende efterspørgsel på permanent læbe makeup. Det skyldes uden tvivl, at vores kunder har
fået øjnene op for den anti-age effekt permanent makeup på
læber har.
Vores læber er nemlig en indikator for sundhed og ung alder.
Over tid mister læberne nemlig fylde og farve. Ved at tilsætte farve, og opfriske læbernes omrids med permanent læbe makeup,
får du derfor et yngre og friskere udseende. Smukke, velformede
læber er i den grad med at give liv til ansigtet.
HVEM FÅR UDFØRT PERMANENT LÆBE MAKEUP?
Vi oplever som skrevet en stigende interesse fra mange forskellige
kunder. Det gælder ikke kun kunder, som ønsker en anti-age effekt. Vi
har også kunder, der ønsker fyldigere og mere markerede læber, eller
som ønsker at forenkle hverdagsrutinerne ved at slippe for at bruge
læbestift.
Permanente læber behøver ikke erstatte almindelige læbestift. Det
handler mere om at forskønne og tydeliggøre det, du allerede er tilfreds med. Hos Kjaersfeldt foretager vi ikke filler-behandlinger. Vi
fylder ikke dine læber med usund kemi. Det er der ingen grund, når
permanent læbe makeup kan give samme effekt, og så er det mere
skånsomt og allergivenligt, og giver et smukkere og mere naturligt
udtryk.
Hos Kjaersfeldt er alle kunder velkomne, uafhængigt af hudfarve m.m.
Vi bliver dog nødt til at understrege, at når det kommer til permanent
læbe makeup, er det ikke alle der får lige meget ud af behandlingen.
Det afhænger i høj grad af læbernes naturlige farve.
Har du meget mørke læber, fraråder vi faktisk behandlingen permanent makeup læber, fordi vi ikke ønsker at gøre mørke løber endnu
mørkere. Her kan det bedre svare sig at bruge vores mesoterapi til læber, hvis man ønsker forstørrede læber.
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Hvordan foregår behandlingen?

Den dag du skal have påført permanent læbe makeup hos Kjaersfeldt, anbefaler vi, at du kommer i god tid. Gerne 20 min. før den bestilte tid. Den
ekstra tidsafsætning har en afstressende effekt og forbereder dig dermed
bedre på behandlingen.
Lige inden behandlingen igangsættes, påsmøres først en kølende og beroligende salve på læberne. Når den er begyndt at virke efter 15-20 minutter, taler du og behandler Aleksandra Kjaersfeldt om det ønskede resultat.
Aleksandra har mange års erfaring som mikropigmentist, og underviser
også i disciplinen.
Hun er derfor den helt rette til at rådgive og vejlede dig til det rette valg.
Herefter igangsættes selve behandlingen. Aleksandra skifter løbende
side, for både at opnå et mere præcist og symmetrisk resultat, men også
for at beskytte læberne mest muligt. Behandlingen gør ikke ondt, men
din hud kan godt opleve irritation.

EFTER BEHANDLING MED PERMANENT LÆBE MAKEUP
Når selve behandlingen er overstået, påsmøres aftercare. Du får også uddelt en aftercare creme, som du selv kan smøre læberne med derhjemme
de næste dage. Du kan opleve, at læberne hæver og rødmer lidt, men du
kan både køre bil og arbejde efter behandlingen. Det anbefales dog, at
du kun spiser mad som kan indtages med gaffel de første to dage efter
behandlingen, og holder dig fra tandpasta med blegende effekt 14 dage
efter læbepigmenteringen. Undgå også svømmeture i svømmehallen,
sauna og solarium de første uger efter behandlingen.
Det tager tre til fem dage før læberne er helede. Her er det vigtigt, at læberne får ro og at du husker at bruge den salve du har fået hos Kjaersfeldt.
Dannes der sårskorper, må du ikke pille i dem, da du herved forringer
pigmenternes virkning. Det kan have afgørende betydning for farvens
holdbarhed.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - 3D læber

HOLDBARHED OG FORNYELSE
Ligesom ved alle behandlinger med permanent makeup, skal du fortløbende huske at bruge solfaktor på behandlingsområdet. Herved undgår du at pigmenterne bleges hurtigere end nødvendigt. Passer du imidlertid godt på dine
behandlede læber, kan behandlingen holde i 1,5 til 2,5 år uden årlig fornyelse.
Hos Kjaersfeldt oplever vi ofte, at vores kunder bliver mere og mere modige hvad farverne angår. Vi anbefaler, at du
starter med en meget naturlig farve, men når du har vænnet dig til de nye læber, kan det måske blive relevant med en
mørkere farve. Og det kan sagtens lade sig gøre. Vi kan imidlertid ikke gøre læberne lysere igen, med mindre det er for
at fjerne farven med laser. Ønsker du ikke det, må du vente på at pigmenterne lysnes over tid, hvilket nyere permanent
makeup altid vil gøre.

FORKØLELSESSÅR
Du kan sagtens få lavet permanent makeup på dine læber, selvom du indimellem har forkølelsessår. Det er imidlertid
vigtigt, at du tager forebyggende medicin inden, da behandlingen kan fremprovokere et nyt forkølelsessår.
Har du et forkølelsessår på behandlingsdagen, må behandlingen udskydes til et andet tidspunkt, da vi ikke kan lave
permanent læbe makeup på sår og meget friske ar.
Har du mere end fire tilfælde af forkølelsessår om året, kan det give problemer at få udført permanent makeup på dine
læber. Det kan være svært at se arene efter forkølelsessår, men de gør farve og form af behandlingen ujævn. Her vil det
være bedre at få mesoterapi til læberne, hvis du ønsker en naturlig forstørrelse af dine læber.
Bemærk! Professionel permanent makeup er ikke en tatovering, og derfor kan ens livsstil/helbred/kosmetiske
behandlinger påvirke resultatets holdbarhed/farve. Vi kan derfor ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed og intensitet fra person til person.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup & LaBina
LABINA‘S PATENTEREDE HYGIEJNE MODULSYSTEM
Overholder alle krav i det nye EU-direktiv hvor Den Europæiske Union styrker beskyttelsen af personale

og patienter mod
skarpe instrumenter der kan forårsage skader og infektioner.
LaBina hygiejnemoduler opfylder EU-direktivet, da nålen altid trækkes ind i dysen når den ikke benyttes. Dette formindsker risikoen for kontaminering.
Denne LaBina patenterede teknologi, udelukker overførsel
af bakterier fra kunde til kunde, eller fra permanent makeup
behandler til kunden, og vice versa, og giver derfor kunden
kompromisløs sikkerhed.

LABINA‘S PIGMENTERINGSMASKINER
LaBina-Pigmenteringsmaskiner anvender udelukkende patenterede hygiejne moduler – de er lukket på bagsiden
med en membran, hvilket sikrer at pigment ikke kan løbehåndstykket.
Mange af de sædvanlige pigmenteringsmaskiner der er på
markedet i dag, er ikke optimalt egnet til en hudvenlig og
den kunstneriske permanent makeup pga deres høje vibration i håndstykket, sparsomt udvalg af nåle og svag motor. En
annerkendt tysk producent af medicinsk udstyr MT Derm har
udviklet LaBina pigmenteringsmaskiner og hygiejne moduler, som giver overlegen sikkerhed med hensyn til sterilitet.
På imponerende kort tid bliver pigment lagt i huden, da nålen i vores hygiejne moduler forlader huden meget hurtigt,
efterlader jævn pigmentering, hvilket gør behandlingstid
kortere og helingsproces hurtigere.

LABINA‘S ORGANISKE PIGMENTER ®
LaBina-Organiske Pigmenter® har opfyldt alle EU krav og kriterier i de sidste 15 år! (ResAp).
Alle råvarer analyseres af godkendte laboratorier mod mere
end 60 forskellige parametre, før de anvendes første gang.
De er også kontrolleret for overholdelse af lovkrav og anbefalinger.
Hvert enkelt LaBina pigment er analyseret mod gældende
EU lovgivningog og standarder. Godkendt kvalitetscertifikat
medfølger på hver pigment.
Indeholder IKKE cadmium, chromat, kviksølv, selen, tellur,
thallium, uran eller opløselige bariumforbindelser. Alle værdier for antimon, arsen, barium sulfat, bly, chrom og zink, er
under de anbefalede værdier i Det Europæiske Råds resolution ResAP (2008) 1.Overholder fremtidige EU regler og
lovgivning som vil blive indført i mange lande, her iblandt
Danmark.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Eyeliner

PERMANENT MAKEUP EYELINER
At få optegnet permanent eyeliner er helt klart én af de mest klassiske
behandlingsformer inden for permanent makeup. En smuk streg over
øjnene giver et friskere og mere vågent udseende. Øjenvipperne får derudover et mere fyldigt udseende.
At ligge eyeliner med almindelig makeup kan være en vanskelig disciplin. Det kan derfor spare dig mange timer foran spejlet, at få lagt eyeliner med permanent makeup.
Smukt og præcist udført permanent makeup eyeliner kan virkelig få
smilet frem på kundernes læber. Hos Kjaersfeldt laver vi både helt fine
vippefortætninger, men også mere markante eyeliner-optegninger ala
Marilyn Monroe. Det skræddersyes efter kundens ønske og under kyndig vejledning fra behandler og underviser Aleksandra Kjaersfeldt.

HVEM FÅR UDFØRT PERMANENT EYELINER?
Efter det er blevet muligt at udføre permanent makeup så fint og naturligt som det gøres i dag, ser vi hos Kjaersfeldt en stigende interesse fra
et bredt publikum. At få udført permanent makeup eyeliner er derfor for
alle – for vi skræddersyr behandlingen fra kunde til kunde. Rigtig mange
vælger også at få lavet bryn i samme ombæring. De to behandlinger understøtter hinanden rigtig fint, og giver en fin og udtryksfuld effekt. For
de fleste handler det også om fordelen, at hverdagsrutinerne forenkles
– uden at man behøver gå på kompromis med sit udseende.

Hvordan foregår behandlingen?
Når du har bestilt tid til behandlingen, skal du bare møde op den pågældende dag. Kom gerne i god tid, så du kan nå at puste ud i venteværelset, inden behandlingen opstartes.
Vi starter med at rense og desinficere huden, hvorefter vi smører en
beroligende creme på området. Den skal lige virke i 20 min. Herefter
taler vi om hvordan du ønsker behandlingen udført. Skal stregen
være tydeligt markeret eller diskret? Hvilken farve ønsker du?
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Du kan vælge sort, eller blålige og olivengrønne nuancer. Behandler
Aleksandra Kjaersfeldt vejleder dig naturligvis igennem dine valg.
Når I er blevet enige om, hvordan din permanent make up eyeliner skal
udføres, igangsættes selve behandlingen. Det tager ca. 15-25 minutter. Behandlingen gør ikke ondt, men kan irritere huden en smule. Derfor skifter
Aleksandra løbende arbejdsområde. Herved skåner hun din hud, og opnår
samtidig et bedre og mere afbalanceret slutresultat. Behandlingen rundes
af med, at du og Aleksandra vurderer behandlingen i et spejl. Skal der
rettes til, gøres det herefter.

EFTER BEHANDLING MED PERMANENT LÆBE MAKEUP
Den dag du skal have påført permanent læbe makeup hos Kjaersfeldt, anbefaler vi, at du kommer i god tid. Gerne 20 min. før den bestilte tid. Den
ekstra tidsafsætning har en afstressende effekt og forbereder dig dermed
bedre på behandlingen.
Lige inden behandlingen igangsættes, påsmøres først en kølende og beroligende salve på læberne. Når den er begyndt at virke efter 15-20 minutter, taler du og behandler Aleksandra Kjaersfeldt om det ønskede resultat.
Aleksandra har mange års erfaring som mikropigmentist, og underviser
også i disciplinen.
Hun er derfor den helt rette til at rådgive og vejlede dig til det rette valg.
Herefter igangsættes selve behandlingen. Aleksandra skifter løbende side,
for både at opnå et mere præcist og symmetrisk resultat, men også for at
beskytte læberne mest muligt. Behandlingen gør ikke ondt, men din hud
kan godt opleve irritation.

EFTER BEHANDLING
Når du har fået udført permanent makeup eyeliner får du aftercare på, og
du instrueres i, hvordan du skal efterbehandle huden derhjemme. Det tager syv til ti dage før huden er helet fuldt. Giv huden tid og undgå at pille
ved sårskorper, da det forringer pigmentets virkning.
I denne periode kan du bestille en tid til 2. behandling (til ca. 4 uger senere), som vil øge resultatets holdbarhed betydeligt.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Eyeliner

Dine øjenlåg kan hæve en lille smule, men du kan sagtens køre bil
og passe dit arbejde. Husk at smøre huden med aftercare og giv
den mest mulig fred. Undgå både solbadning, svømmehalssvømning og sauna, og brug endelig solfaktor når du er ude i solen.
Hård træning kan også få dig til at udstille farvepigmentet hurtigere igennem sveden, derfor anbefales intens træning ikke i de
første 14 dage. Det er i det hele taget afgørende, at du passer godt
på huden den første måneds tid efter behandlingen, hvis du ønsker at behandlingen skal holde længere tid.

HOLDBARHED OG FORNYELSE
Permanent makeup eyeliner er, modsat navnet, ikke permanent. Pigmenterne lysnes over tid, og ender med at
forsvinde helt. Ønsker du derfor at beholde udtrykket, skal
det genopfriskes én gang om året.
Det lyder måske lidt misvisende, at permanent eyeliner
slet ikke er permanent. Da man imidlertid ikke kan fjerne
permanent makeup eyeliner med laser, pga. risikoen for
at beskadige øjnene, er det faktisk kun en fordel, at pigmenterne forsvinder over tid. Det giver dig større frihed
og sikkerhed.
LaBina® pigmenterne, som distribueres i hele verden af
PERMANENT Line GmbH & Co. KG, opfylder alle nødvendige
juridiske krav.
Alle relevante råvarer er analyseret af godkendte laboratorier i så mange som 60 forskellige parametre før de
anvendes i hvert parti.
Det er endvidere sikret, at de overholder lovkravene og
anbefalingerne.
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Kvalitetskontrol
I mange år har vores team udelukkende arbejdet med LaBina® high-tech maskiner, der er serieproduceret til os og distribueret i hele verden. Som tilføjelse til sikkerheden i at kunne arbejde sterilt, tilbyder vores hygiejnemodulsystemer
yderligere afgørende fordele.

Mindre skader i huden, jævnt pigmentinjektion, mærkbart hurtigere heling
Hvordan dette er muligt er vist ved en kvalitetssammenligning omhandlende sting-opførslen af vores enheder og
en almindelig enhed fra en asiatisk producent. Med begge håndstykker blev der trukket en lige linje på et stykke
papir - begge gange med en tynd 1‘er nål og en relativt høj hastighed. Bagefter blev områdetmed punkterne stærkt
forstørret under et mikroskop og fotograferet i detaljer med et specielt makro kamera

70-gange forstørrelse
Det er tydeligt, at den asiatiske pen har trukket ujævne linjer. Føringen var delvist for lav til at trænge igennem papiret.
Det er også klart, at nålen på det asiatiske system lavede sting med større diameter.
Selv fra denne forstørrelse kan det udledes, at en jævn pigmentinjektion ikke er muligt med det asiatiske system.
Billedet viser tydeligt større mængde af sting pr millimeter, som blev lavet af LaBina® håndstykket (opnås ved højere

®

LaBina Pigmenterings instrument

Asian Pigmenterings instrument

slagfrekvens). Endvidere er punkterne pæne og adskilte.

220-gange forstørrelse
Denne forstørrelse viser endnu engang de pæne sting fra vores håndstykke til sammenligning med de grovesting
lavet af den asiatiske enhed.

®

LaBina Pigmenterings instrument

Asian Pigmenterings instrument
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Rynkebehandling

RYNKEBEHANDLING
RYNKE-OG PIGMENTREDUKTION

Hos Kjaersfeldt tilbyder vi både DERMAterapi og MESO Vitamin-boost. Begge behandlinger er kliniske, hvilket betyder, at de udføres med maskine og
ikke manuelt. De reducerer rynker og pigmentforandringer på ansigt, hals,
bryst og hænder.
Begge er skræddersyede rynkebehandlinger, der kombinerer en lang række
godkendte og luksuriøse indholdsstoffer. Huden tilføres bl.a. stamceller fra
æbler, vitamin A, C og E, opstrammende peptider, kollagen og et kraftigt
elastin-boost, som øger indholdet af hyaluron i dine celler. Manglen af hyaluron er det, der giver den aldrende hud et slapt og dehydreret udseende.

BEHANDLINGER
Dermaterapi Power - Fuld ansigt, hals, øvre decoltee og maske ( tyske Labina produkter):
Meso Vitamin-boost (italienske Mesotech produkter):
Meso Vitamin-boost mod dobbelthage og tunge øjenlåg:

INDEN RYNKEBEHANDLINGEN
Når du har bestilt en rynkebehandling hos Kjaersfeldt, anbefaler vi,
at du møder 20 min. før behandlingens opstart – uden makeup. Det
giver dig mere tid til at koble fra og leve dig ind i behandlingen.
Det er vigtigt, at du ikke er syg, da det godt kan påvirke din oplevelse negativt.

DERMATERAPI
Ved dermaterapi arbejder vi med hudens kvalitet og struktur. Behandlingen egner sig til alle hudtyper. Både rynker og pigmentpletter er irriterende for de fleste mennesker, uafhængigt af alder. Hvis
du ønsker at få lagt permanent makeup, kan det ydermere forringe
effekten. Derfor kan du med fordel vælge dermaterapi forud for behandlinger med permanent makeup.
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Oftest vælges rynkebehandlingen dermaterapi på grund af dens foryngende effekt, men vi har også kunder, der vælger behandlingen
på grund af det sundhedsboost huden får. Den bliver silkeblød og
sund af den intense vitamintilførsel.
Dermaterapi er wellness, når det er bedst, kombineret med en effektfuld anti-aging behandling. Det giver huden kuløren tilbage og udjævner overfladen. Kæmper du med acne, er mesoterapi imidlertid
en bedre løsning.

MESO VITAMIN-BOOST
Ved mesobehandling arbejder vi på hudens form, dens fine linjer og
manglende volumen. Derudover udfører vi også mesobehandling
mere lokalt. Resultatet efterlader dig med en yderst forfriskende og
sund fornemmelse.
Meso Vitamin-boost egner sig til personer, der er begyndt at få små
linjer i ansigtet, men som ikke ønsker en kunstig behandling af rynker.

SÅDAN FOREGÅR MESO VITAMIN-BOOST
Vi starter med at rengøre og klargøre din hud til behandlingen. Muligvis ligges der en Tapin creme på (hvis du har sart hud). Under behandling vil du opleve en prikkende fornemmelse. Det er imidlertid
ikke noget, der gør ondt. Enkelte oplever også, at huden hæver en
smule bagefter, men det generer ikke voldsomt. Du kan derfor både
arbejde og køre bil som normalt.

KJAERSFELDTS RYNKEBEHANDLINGER - DET SUNDE VALG!
Når du vælger én af Kjaersfeldts rynkebehandlinger, bevarer du dit
ansigts naturlige træk. Vi bruger ikke kemiske produkter som fx botox eller filler.
Hos Kjaersfeldt er din huds sundhed fundamentet for de behandlinger vi tilbyder. Vi har øje for alle detaljerne, og ved, at kombinationen
af fx botox og permanent makeup kan give et meget uheldigt resultat, hvis ansigtstrækkene rykker sig pga. indsprøjtningerne.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup - Rynkebehandling

Effekten fra botox og filler falmer også efter tre til fire måneder,
hvilket igen kan resultere i, at den permanente makeup flytter sig.
Derfor har vi valgt kun at udbyde sunde anti-aging behandlinger –
både som forberedelse til behandlinger med permanent makeup,
men også helt generelt.
Din sundhed og dit velvære er og bliver det vigtigste hos os.

HOLDBARHEDEN
Når du har fået enten Dermaterapi eller Meso Vitamin-boost, bør
du ikke bruge sauna, solarie eller svimmingpool i ca. 14 dage efter
behandlingen. Lad huden hvile og husk solcreme med høj faktor.
Vores hud fornyer sig selv inden for 28 dage. Det betyder, at rynkebehandling med dermaterapi langsomt mister dens effekt
herefter. Vi anbefaler derfor, at du får en vedligeholdende behandling ca. hver tredje måned, så stimuleringen af huden fortsættes
fortløbende.
Effekten af Meso Vitamin-boost kan derimod holde op imod 8 måneder efter 4-5 behandlinger, eller 1,5-2 år efter 10 behandlinger.
Effekten fra begge vores behandlinger mod rynker svarer til 8 ansigtsbehandlinger i én. Holdbarheden påvirkes selvfølgelig også af
din livsstil. Ryger og drikker du til dagligt, forringes holdbarheden
markant.
*Bemærk! Vi kan ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed og intensitet fra person til person.
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Indeholder ingen jernholdige oxid pigmenter
LaBina® pigmenter indeholder ikke jern-oxider, hvilket udelukker
en misfarvning af permanente øjenbryn fra brun til en rødlig/
orange farve indenfor kun et par måneder.
Hvis permanente øjenbryn allerede har ændret sig til rødlig farve,
kan dette i de fleste tilfælde korrigeres og forbedres ved hjælp af
vores pigmenter.
Det tager naturligvis flere behandlinger til at korrigere farve på
permanente bryn, som har fået flere end 1 behandlinger med pigmenter med jern-oxider.

Ingen begrænsninger ved MRI-scanninger
Moderne medicin har givet os mange forskellige måder at undersøge det indre af menneskekroppen. Magnetic Resonance
Imaging (MRI) er en procedure, som gør det muligt at detaljeret
og præcist fotografere forskellige lag af dele af kroppen. Det er en
af de mindst invasive metoder til undersøgelse, da man i stedet
for røntgenstråler, bruger et magnetisk felt til billedskabelse, som
ikke er skadeligt for mennesker.
Denne undersøgelsemetode anvendes mere og mere ofte som et
værdifuldt værktøj til den bedst mulige diagnose. I løbet af de seneste år, har vi hørt om flere sager, hvor læger har aflyst planlagte
MRI undersøgelser efter at have fundet ud af, at den pågældende patient har en tatovering eller permanent make-up med pigmenter, som indeholder jern-oxider.
Grunden til dette er, at patientens krop udsættes for meget
stærke magnetiske stråler under MRI processen. Pigmenter med
jern-oxider kan varmes op og huden bliver irriteret under MRI,
hvilket medfører rødme og mindre forbrændinger i det område,
hvor de er anvendt i huden. Dette vil til gengæld skyldes det faktum, at den magnetiske strøm trækker jernholdige partikler i pigmenterne under huden og får dem til at vibrere.
Efter en pigmentering udført med LaBina® pigmenter, er der absolut ingen grund til at bekymre sig, da de ikke indeholder pigmenter med jern-oxider. I tilfælde af en lægeundersøgelse kan du
henvise til de ingredienser i vores pigmenter og fremvise resultaterne af vores analyser.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
Fjernelse af tatorverin

FJERNELSE AF TATOVERING
Hos Kjaersfeldt har vi ofte kunder, som ønsker fjernelse af tatoveringer. Årsagerne er vidt forskellige.
Ligesom ved fjernelse af permanent makeup, tager det tid at fjerne en tatovering. Her er det vigtigt at tilføje, at man
ikke skal forvente, at tatoveringen forsvinder 100%. Det afhænger af flere ting. Fx hvor gammel tatoveringen er, hvor
dybt farvepigmenterne ligger m.m.
Fjernelse af tatovering kræver stort set altid laserbehandling, eftersom farvepartiklerne er meget større end ved
permanent makeup. Man vil også opleve samme ubehag og smerte, som da man oprindeligt fik lavet tatoveringen.

OM FJERNELSE AF TATOVERINGER
Selve behandlingen varer maksimalt 15 minutter. Kunden får nogle særlige briller på, så øjnene ikke beskadiges. Laserlyset skader ikke huden, kun de farvepartikler, der ligger under huden. Laseren opvarmer farvepartiklerne, hvorefter de langsomt udskilles igennem huden. Det betyder dermed også, at man først kan vurdere behandlingen efter
ca. 3 måneder, da udskillelsen af farvepartiklerne tager tid. I løbet af tre måneder vil du derfor se, at tatoveringen
langsomt bliver lysere og lysere.
Kræves flere laserbehandlinger, planlægges de med minimum 6 ugers mellemrum, så huden kan nå at komme sig
efter den første behandling. Ønsker du at vente lidt længere, er det ikke et problem.

EFTER BEHANDLINGEN
Under og efter behandlingen vil du opleve, at huden føles meget varm. Den vil dog hverken bløde eller væske, hvis
laserbehandlingen er udført korrekt. Du kan køle huden med is, men husk at holde området tørt i 14 dage efter behandlingen. Det er samtidig vigtigt at give område luft. Undgå derfor at pakke området ind, med mindre du skal i
bad eller lignende.
Hos Kjaersfeldt kan vi ikke garantere hvor mange behandlinger fjernelse af en tatovering kræver. Det er en vurderingssag hver gang, og det kan variere meget fra person til person.
Fjernelse af en tatovering er en større behandling, og vi anbefaler at du afsætter tid til hvile efter behandlingen. Vælg
også gerne noget løst tøj, som ikke kan irritere området yderligere. Skal du udenfor, er det ekstra vigtigt at bruge høj
solfaktor, så huden ikke opvarmes yderligere.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
Eyelash extensions med enkelte hår

EYELASH EXTENSIONS MED ENKELTE HÅR
Vippeforlængelse bruges til alle aldre og til alle anledninger. Enkelte vipper( ægte mink eller syntetiske) bliver limet med allergifri lim på hvert vippehår og ikke på huden, som man gjorde i gamle dage.
På denne måde forlænger Eyelash extensions eksisterende øjenvippehår,
og de falder først af, når de naturlige øjenvipper falder af. Du kan træne,
tage på strand/ski ferie, tage sol og bare være dig selv med de flotteste
øjne!
De fleste slipper for brug af ikke kun mascara, men også en eyeliner pga den nye tæthed af vipperne man får.
Vi bruger ægte mink eller silk vipper (med allergivenlig lim, primer og andet tilbehøre fra DanishLash)
Obs.: Vi kan ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed
og intensitet fra person til person.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
LaBina®
Fjernelsepigmenter
af Permanent Makeup

FJERNELSE AF PERMANENT MAKEUP
Hos Kjaersfeldt er vi eksperter i fjernelse af permanent makeup. Vores
metoder er skånsomme mod huden, og udføres kun med godkendt
udstyr og af uddannede laserbehandlere. Flere af vores kunder får
også lysnet ældre permanent makeup, så de i stedet kan få lagt ny
og mere naturlig permanent makeup. Her kan vi også rådgive og
målrette behandlingerne fra start til slut. Huden skal imidlertid have
hvile efter fjernelse af permanent makeup. Det tager imellem 3 til 6
behandlinger at få lystnet farven op til 80%.
Hos Kjaersfeldt fjerner vi de fleste typer permanent makeup – bortset fra eyeliner. Risikoen for at lave øjenskader ved fjernelse af permanent makeup eyeliner er simpelthen for stor.

HVORFOR FJERNE PERMANENT MAKEUP?
Selvom udviklingen inden for permanent makeup går i en
mere naturlig retning, ser vi stadig mange, som kæmper
med meget mørk permanent makeup. Er farven lagt dybt,
som ved tatoveringer, kan det være næsten umuligt at fjerne
pigmenterne helt.
Hos Kjaersfeldt hjælper vi imidlertid alt det vi kan. Har du
lige fået lavet en behandling, som du ønsker fjernet igen,
kan hurtig fjernelse af permanent makeup være yderst virksom. Jo længere tid du venter, jo bedre får pigmenterne fat
i huden. Derfor kan det virkelig svare sig at handle hurtigt,
hvis du er utilfreds med din permanente makeup.

UNDER BEHANDLINGEN
Laserfjernelse af makeup svarer (desværre) overens med den
smerte behandlingen medførte. Det er en god regel at huske, når det kommer til permanent makeup og tatoveringer.
Hvis det gjorde ondt at få, vil det også gøre ondt at fjerne.
Derfor bør du også afsætte tid til hvile efter behandlingerne.
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Man benytter den samme maskine, som man bruger når der skal lægges permanent makeup. Pigmenterne er imidlertid udskiftet
med en rensende væske. Det indeholder ikke mælkesyre, som ætser huden, da de kan efterlade ar efter behandlingen. Hos Kjaersfeldt bruger vi kun naturlige renseprodukter.
Behandlingen vil få huden til at bløde, hvilket er godt. Herved udskilles farveresterne nemlig hurtigere. Husk imidlertid ikke at pille i
sårskorpen, da det kan give grimme ar.

EFTER BEHANDLINGEN
Efter at du har fået fjernet permanent makeup, er det vigtigt, at du køler huden ned med jævne mellemrum. Laseren
får nemlig pigmenterne til at smelte under huden, hvilket medfører, at huden varmes lidt op. Husk dog at holde huden så tør som muligt, så området kan hele normalt uden arvæv.
Det tager ca. 14 dage for huden at hele, efter den har været udsat for laserbehandlingen. Husk at følge de instrukser
du modtager hos Kjaersfeldt. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Aleksandra Kjaersfeldt.

Godt at vide om Q-Switched Laser:
•

Er den moderne skånsomme og samtidig førende laserteknologi på marked

•

Opvarmer kun farvepartiklerne (og ikke huden, og derfor huden ikke danner
arvæv-den rigtige aftercare er nødvendig)

•

Er effektiv mod blå, sorte, brune, røde og grønne farver

•

Fjerner både permanent makeup og tatoveringer

•

Giver hurtige optimale resultater (3-5 behandlinger)

•

Laserbehandler Aleksandra Kjaersfeldt er EU-certificeret og har mindst 5 års
erfaring i at arbejde med huden

•

Er anbefalet af NETDOKTOR.DK

•

Er anbefalet af SUNDHEDSLEX.DK
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
LaBina®
pigmenter
Meso-Volumen
Lips

MESO-VOLUMEN LIPS
FARVEL TIL FILLER I LÆBERNE

MESO-VOLUMEN LIPS FÅR SMILET NATURLIGT FREM!
Store, fyldige læber er et ansigtstræk de fleste ønsker sig. Der er noget
ungdommeligt og sensuelt over velformede, fyldige læber. Måske fordi
det ofte er noget vi forbinder med ungdom. Det er ikke så underligt, eftersom vi mister fylden i læberne med alderen. Den volumen kan du få
tilbage med Lips Meso-Volumen. Resultatet er et yngre, friskere udseende allerede efter første behandling.
Overfladiske mikro-perforeringer med Hydralift skaber straks fyldigere,
rundere og større læber*

FORDELE VED LIPS MESO-VOLUME

•

Et meget naturligt resultat, da vi ikke arbejder i læbevævet, men i
læbekanten

•

Længere holdbarhed end klassiske fillers (fillers kan forsvinde efter
kun 1 måned)

•

Ingen unaturligt hævede læber og blodansamlinger som kan forekomme ved almindelige fillers behandlinger

•

Overfladisk professionel behandlingsteknik sikrer en jævn fordeling af Hydralift produkt over læbernes overflade

•

Vi er ikke underlagt krav om forudgående konsultation, da vi benytter meso-metoden, som sikrer, at vi ikke rammer blodkar og
nervebaner

•

Kun 20 min. med Tapin-creme på er nok for at reducere følsomhed
i læberne inden behandling

•

Specielt designet produkt til at arbejde i det dermale hudlag for at
skabe en blød fornemmelse (og ikke ”ærteformede kugler” under
læberne fra fillers)

•

Behandling laves over 2 trin med 2-4 ugers mellemrum

*Obs.: Vi kan ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed og intensitet fra person til person.

FØR OG EFTER BEHANDLING

•
•
•
•
•

Undgå alkohol, kaffe og energidrikke i 24 timer inden behandling
Du skal ikke have mindre sår eller forkølelsessår på læberne i mindst 7 dage inden behandling
Evt. påfør Tapin-creme hjemmefra ca. 15 min. før behandling, eller mød op 15 min. før din tid
Undgå solbadning i 7 dage efter
Du kan pleje huden med en vitamincreme og undgå at klø i det behandlede område ved evt. mikro-skorpedannelse under helingsprocessen (3-6 dage)

•
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2. trin af behandling er muligt efter 2-4 uger

FILLER I LÆBERNE? NEJ TAK.
Hos Kjaersfeldt bruger vi ikke filler i læberne, når det kommer til læbeforstørrelse. Vi har bevidst valgt kun at arbejde
med permanent makeup eller Meso-Volumen, da disse behandlinger er mere skånsomme og naturlige, samtidig
med at man opnår det ønskede resultat. Begge behandlinger kan også
kombineres. Når man istedet bruger filler i læberne og kombinerer det
med permanent makeup, vil man efter et par måneder opleve at den permanente makeup rykker sig uhensigtsmæssigt, som resultat af at filleren
langsomt forsvinder. Bruger du istedet Meso-Volumen Lips undgår du dette uheldige resultat, da Meso-Volumen Lips så at sige blot puster naturligt,
fornyet liv ind i dine læber.

HVAD ER MESO-VOLUMEN TIL LÆBER?
Meso-volumen er en klinisk behandling som udføres uden injektioner af
bedøvelse, da den er meget overfladisk. Behandlingen varierer alt efter
om du har fået foretaget læbeforstørrende indgreb tidligere. Informativ
dialog med din erfarne, ICO-certificerede behandler samt kvalitetsikret
EU-godkendt udstyr, sikrer dig et professionelt og smukt udført slutresultat.Under behandlingen presses en særlig gel ind i læbernes yderste lag.
Gelen indeholder forskellige gavnlige stoffer som fx collagen, som har en
foryngrende virkning på læberne. Der er også indholdsstoffer som hjælper læberne med at genoprette den naturlige fugtbalance. Linjerne bliver
fyldt ud, hvilket giver et voluminøst og ensartet udtryk.

RENE KVALITETSSIKREDE BEHANDLINGER
Kjaersfeldt.dk bruger altid gennemtestede kvalitetsprodukter til vores
behandlinger. Ved Lips Meso-Volumen bruger vi kun produkter med CE
mærkning, fremstillet af det farmaceutiske laboratorium Mesotech i Italien.
En kvalitetssikret virksomhed som har over 20 års erfaring med meso-terapeutiske behandlinger.
Hovedingrediensen i produkterne er hyaluronsyre, som er noget vores hud naturligt indeholder, men blot mister over
tid. Vi tilbagefører dermed blot ingredienser, der allerede er en naturlig del af vores hud. Alle produkterne er i øvrigt
fri for animalske indholdsstoffer, og fremstilles via godkendte, bio-teknologiske fremgangsmetoder.

FORSKELLEN PÅ MESO-VOLUMEN OG PERMANENT MAKEUP
Der er stor forskel på at bruge permanent makeup og Meso-Volumen til forstørrelse af læber. Ved permanent makeup
arbejder man med farven, optegningen af læbernes oprids m.m. Man kan gøre læberne mere harmoniske og symmetriske ved hjælp af permanent makeup. Det i sig selv kan få læberne til at virke større.
Er det imidlertid læbernes fylde du ønsker forøget, er det Meso-Volumen du bør vælge. Forskellen fremgår tydeligt
på det viste eksempel til højre. Læberne længst til venstre er optegnede med permanent makeup, hvorimod læberne
til højre er behandlet med Meso-Volumen. De to behandlinger kan med fordel kombineres, dog med hvileperioder
imellem behandlingerne, så læberne ikke overbelastes.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
LaBina®
Wrinkle pigmenter
Meso-Volumen

WRINKLE MESO-VOLUME
Hos os kan du finde to effektive rynkereduktions metoder: DERMAterapi
(vi bruger tyske produkter Microlifting by ME) og italienske mesotec Wrinkle meso-volume (moderne skånsom meso behandling)
Disse to behandlinger skaber resultater allerede efter 1. behandling* og
her kan du læse om hvilken anti-aging effekt du opnår ved hjælp af dem.

DERMATERAPI:
Forbedrer hudkvalitet
Booster kollagen og elastin dannelse, udjævner farve, skaber finere porestruktur og ensartet hud, reducerer pigment forandringer, tilføjer stemceller fra æblerne, minimerer acne-ar, forbedrer cellernes evne til at binde
fugt, øger blod- og lymfecirkulation, som tilfører mere ilt og næringsstoffer til huden – som resultat får du opstrammet og sund hud på ansigtet,
halsen, decoltee og hænder; anbefales 4-8 behandlinger, men forvent et
synligt resultat allerede efter 1 behandling*.

UDGLATTER ØJEBLIKKELIGT RYNKER OG HYDRERER HUDEN
(Det er en behandling, som består af overfladiske Hyaluron mikro-perforeringer i huden med non-invasiv udstyr. Hyaluron indeholder Hyaluronsyre, som er en naturlig bestanddel i væv og huden. Rynkeudglattende
resultat er mest effektiv i området fra hagen til øjnene).

HVORFOR MESOTECH®
MESOTECH® Meso Behandlinger er en forholdsvis ny metode til at indføre
vitaminer og antiage ingredienser i huden og kroppen.
Meso behandling er andreledes end klassisk mesoterapi og giver en naturlig foryngelse af huden og, som resultat heraf, en sundere hud.
Små mængder antiage cocktails placeres i de hudområder, hvor man ønsker forbedring af hudstruktur/farve/stramhed osv. Teknikken er overfladisk (1 mm) og er ikke medicinsk, da mikro-perforeringer i huden udføres
med non-invasiv udstyr.
Der findes en række medicinske Mesoterapi metoder (dvs med større injektioner)
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injektioner) med MESOTECH produkter, som udføres på
privat hospitaler med high-tech udstyret Leadergun, der er
fuldautomatiseret, og som derfor sikrer 100% mængde af
produkt og dybde af injektion. Kontakt os for information
om hvilke privat hospitaler benytter Mesotech produkter.
Mesotech har siden 2008 tilbudt en eksklusiv formel med
bevist effektiv virkning mod forskellige aldersforandringer
i huden.
Mere end 3.000.000 behandlinger over hele verden er allerede gennemført med stor succes.
MESOTECH® behandler effektivt rynker, pigmentforandinger og ar samt slap eller tør hud ved at tilføre de værdifulde ingredienser direkte i huden.
Meso behandlinger er effektive mod ændret hudens struktur, tab af elasticitet, mangel på fugt, fortykkelse af huden
og for tidlig dannelse af rynker og pigment forandringer
(alle aldre og typer af pigmentpletter).

*sådan ser ud Leadergun udstyr som er medicinsk mesoterapi, som du kan forespørge hos vores 2 sygeplejersker.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
LaBina®
Wrinkle pigmenter
Meso-Volumen

FORDELE VED WRINKLE MESO-VOLUME:

•

Mere skånsom og smertefri behandling i forhold til
fillers-behandlinger, da vi laver ikke injektioner men
kører produktet i huden med non-invasiv udstyr maks 1
mm under huden, dvs. lige som i Permanent Makeup).

•

Kun i denne dybde (mellem epidermis og dermis)
undviger man nervebaner og blodkar, som ved kontakt, kan fremprovokere inflammation og lammelser.

•

Produktet i det øverste hudlag har lavere optagelsesgrad og dermed længere holdbarhed (1 år).

•

Ingen giftstoffer(!) som i BOTOX.

•

Produktet er fremstillet i EU og er bivirkningsfrit og
helt naturligt. Hyaluron findes naturligt i kroppen.

•

Lavere pris end ved Fillers.

•

Behandling laves over mindst 2 trin (da det er ikke filler!) med 4-6 uger pause for 1 års vedvarende resultat.

•

selvom

optagelsesgraden

i

kroppen

er

indivi-

duel, vil Hyaluron ikke blive frastødt, da Hyaluronsyre

er

et

sukkermolekyle,

som

forekom-

mer naturligt i næsten alle levende organismer.

•

Her og Nu resultat: du kan se resultat lige efter behandlingen.

•

Mere resultat: svulmeeffekten i hyaluronsyren vil intensivere resultatet indenfor de første par dage og efter 14
dage ses slutresultatet*.
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FØR OG EFTER BEHANDLING

•

Undgå alkohol, kaffe, energidrik 24 timer inden
behandling.

•

Evt. påfør hjemmefra Tapin-creme ca. 45 min før eller
mød op 25 min før din behandling.

•

Undgå solbadning i 14 dage efter.

•

Du kan pleje huden med en vitamincreme og undgå
at klø i behandlet område ved evt. mikro-skorpedannelse under helingsprocessen (3-6 dage).

•

2.trin af behandling er muligt efter 2-3 uger.

*Obs.: Vi kan ikke garantere, at resultatet har samme
holdbarhed og intensitet fra person til person.

EN SYNLIGT YNGRE OG FASTERE HUD
MED MESOTECH® PRODUKTER
Mesotech har siden 2008 tilbudt en eksklusiv formel med
bevist effektiv virkning mod forskellige aldersforandringer
i huden.
Mere end 3.000.000 behandlinger over hele verden er allerede gennemført med stor succes.
Mesoterapi med MESOTECH® behandler effektivt rynker,
pigmentforandinger og ar samt slap eller tør hud ved at
tilføre de værdifulde ingredienser direkte i huden.
For målrettet bekæmpelse af aldringstegn, kan forskellige
hudområder behandles samtidigt som f.eks. halsen, ansigtet og håndryggen.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
Behandlinger
mod hårtab
Wrinkle Meso-Volumen

MESO HAIR SYSTEM
OG SMP SCALP MIKROPIGMENTERING
Hos os finder du to behandlingsformer mod hårtab eller manglende hår:

•

en behandling som stimulerer hårvækst og bremser hårtab (Mesotech HAIR SYSTEM)

og

•

en speciel behandling SMP ( Mikro hår pigmentering) og hermed kamuflering af områder med tyndt hår eller
ar.

MESO SCALP BEHANDLING
Er en non-invasiv behandling mod hårtab og stimulering af hårvækst med MESOTECH HAIR SYSTEM (ISO9001,
ISO13485 kvalitet system), som fremstilles på Mesotech laboratoriet i Napoli og har over end 20 års erfaring i forskning, udvikling, innovation og fremstilling indenfor Mesoterapi og indenfor Medicinsk udstyr.

BEHANDLINGSFORLØB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurforløb består af 5,7 eller 10 behandlinger med 7-10 dages mellemrum, før resultatet er markant
Resultat skal vedligeholdes ved 3 måned med 1-2 behandlinger
Ingen bedøvelsescreme inden eller under behandling
Helt smertefri og fedter ikke hår eller hovedbund
Har stimulerende og forebyggende virkning på hårvæksten*
Kan udføres på dig mellem 18 og 75 år
Hvorfor stopper MESOTECH HAIR SYSTEM hårtabsprocessen:
Mikrocirkulationen genoprettes
Talg produktionen justeres
Den giver næring til den øverste del af hårsækken
Den forstærker hårets cortex ( indre lag, giver håret sin elasticitet)
Den restrukturer det yderste lag af håret
Den redensificerer medulla (marven af håret)

Gendannelse af løvets udstråling

HAIR SYSTEM
Er en Meso-cocktail som er rig på aktive ingredienser, vitaminer, aminosyrer og mineraler, formuleret til at genoprette effektiv mikrocirkulation af hovedbunden og genoplivning af
hårsækkene.
Det er en fremragende formel mod hårtab som er designet til
at bekæmpe tyndt hår og stimulere genvækst. Hair system indeholder også alle metabolitter (vitaminer, aminosyre, mineraler), der kræves for at sikre den ernæringsmæssige og energiske metabolisme.
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Den vigtigste ingrediens her er Biotin, også kendt
som vitamin B8, spiller en vigtig rolle i metabolismen af kulhydrater, proteiner og fedt. Det giver
mulighed for at kompensere for det ernæringsmæssige underskud i hovedbunden som er ansvarlig for hår svaghed og tidligt hårtab.
Det er det ernæringsmæssige underskud i hovedbunden, der er ansvarlig for svagt hår og tidligt
hårtab.
Meso Hair System reaktiverer cellestofskiftet i hovedbunden ved brug af MESOTECH HAIR SYSTEM

Hair System Anbefales især:

•
•
•
•
•

Til behandling af ikke-androgene alopecier
Til at beskadiget genopbygge hår (sol, forurening, osv.)
For at stimulere hårvækst hos mand og kvinder
At behandle hårtab efter stress/ graviditet eller medicin.
For at behandle tyndt og/eller devitaliseret hår

Behandling udføres med et speciel meso-modul der fører og nærer hårfibrene fra roden, og dermed hjælpe med
at opbygge et stærkt og sundt hår. Det stimulerer Microflow, som reaktiverer cellernes stofskifte og sinker hudens
ældningsproces*.

SMP BEHANDLING

SMP er behandling til mænd og kvinder i alle aldre. Denne behandling tilfører en af de anerkendte mikropigmenterings metoder (som permanent makeup) og derfor ved hjælp af organiske LaBina pigmenter og speciel optegning
i hovedbunden, imiterer hårets tæthed eller kamuflerer ar.
Vores pigmenter er 100% organiske og derfor ikke skifter med tiden til rødlig, blålig eller grønlig farvetone.
Den ønskede tæthed af mirko hår pigmentering opbygges over 2-3 behandlinger. Vi anbefaler at få behandlet 1-2
områder af 7×10 cm pr behandling for at skabe nem og hurtig heling. Hovedbunden opdeles i 5 områder, men hvis
du skal behandle kun bestemte steder regnes det ud efter prisen pr område og ikke for hele hovedbund mikropigmentering. Og du kan altid øge tætheden af resultat med en ekstra behandling efter de 2-3 grundbehandlinger er
udført.
*Obs.: Vi kan ikke garantere, at resultatet har samme holdbarhed og intensitet fra person til person.
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Kjaersfeldt Permanent Makeup
Plasma øjenlæt
øjenløft

PLASMA ØJENLØFT - UDEN KIRUGI
Hos Kjaersfeldt har vi siden april 2017 blev trænet og udført en behandling målrettet opstramning af huden ved
hjælp af plasma oxygen behandling. En ny anerkendt behandlingsform som forfrisker huden på øjenlåg eller giver
et løft til huden på andre fine områder som hals, overlæben, kinder, nedre øjenlåg. Det udføres uden kirurgi og på
en non-invasiv måde.
Er en non-invasiv behandling mod hårtab og stimulering af hårvækst med MESOTECH HAIR SYSTEM (ISO9001,
ISO13485 kvalitet system), som fremstilles på Mesotech laboratoriet i Napoli og har over end 20 års erfaring i forskning, udvikling, innovation og fremstilling indenfor Mesoterapi og indenfor Medicinsk udstyr.

100% EFFEKTIVT
Langt de fleste anti-age behandlinger kræver 4-8 behandlinger, før effekten bliver tydelig. Vælger du
et Plasma Oxygen behandling efter din konsultation, hvor din behandler vurderer din hud egnet til
behandling, er der omgående effekt – allerede efter første behandling. Denne metode er effektiv takket
hudens naturlige fugt, som bliver fordampet og som resultat ser huden glattere ud.
Behandlingen Plasma Oxygen har en rigtig fin holdbarhed selvom det er kun lifting og ikke fjernelse af
overskydende hud. Effekten holder i op til 2 – 2,5 år. Allerede efter første behandling er der forandringer,
så behandlingens effektivitet er virkelig mærkbar. Har du imidlertid meget tunge øjenlåg, kan det være
at du skal have to behandlinger, før du opnår det ønskede resultat. Plasma Oxygen skaber strammere
hud pga lifting effekt på et bestemt område. Det er alt sammen noget vi drøfter sammen, inden handlingsplanen fastlægges. I tilfælde af meget tunge øjenlåg (typisk genetik) anbefaler vi altid at undersøge
først hos sin specielle læge om man er vurderet til en øjenlågsoperation. Hvis man helst vil undgå kirurgi og vil gerne stramme den overflødige hud, er Plasma Oxygen behandling den bedste alternativ.
OM BEHANDLINGEN
Plasma er en gasart, som danner en elektrode og anvender hudens fugtder uden berøring af overfladen.
Navnet Plasma Oxygen skyldes af behandlings process: Plasma’s molekyler ioniseres i applikatoren med
oxygen i luften når plasma-pen tændes og den efterfølgende kontakt til fugt medfører en elektrode.
Elektroden producerer øjeblikkelig en meget tidsbegrænset mikro plasma-lys og tiltrækker fugten i huden som derved fordamper overfladen på huden.
Plasma-pen er naturligvis et CE-certificeret udstyr, som bruges til non-invasiv behandlinger.
Før selve behandlingen igangsættes, taler vi grundigt om hvilke områder og hvilken effekt du ønsker.
Du bedes ligeledes indledningsvist om, at udfylde et spørgeskema om dit helbred, så vi sikrer dig mest
muligt. Når der er styr på alt det indledende, smører vi en bedøvende creme på det ønskede område.
Når den har virket i 25-30 min. igangsættes selve behandlingen.
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Plasma Oxygen udføres med det der kaldes en plasma-pen, som sender små, kontrollerede plasmalysstråler i 1 mm
afstand fra huden. Lyset strejfer herved forsigtigt hudens overflade og danner bittesmå brune indtørrede prikker
i huden (tørret hud), som efterfølgende heler indenfor 3-5 dages tid. Huden kommer ikke i direkte kontakt med
plasma-pen (der skal være 1 mm afstand) og hverken varme/strøm tilføres på huden. Hudens barriere er ikke brudt,
da plasma oxygen er meget mild behandling og virker kun i hornlaget (Stratum Corneum), derfor udelukker vi risiko
for ar. Huden trækker sig sammen med det samme, og igangsætter den opstrammende heling. Den opstrammende
effekt som udløses i forbindelse med helingen, er det der virker rynke-reducerende. Under den korte heling bliver de
døde hudceller udstødt hurtigere end normalt og erstattet af nye, som danner et nyt og frisk hudlag.
Din tillid til os, din tryghed under behandlingen og selve et færdigt resultat er yderst vigtigt for os, og derfor udfører vi alle vores behandlingsformer skånsomt og uden hastværk. Vi anbefaler at foretage 2 behandlinger, så vi kan
behandle ca 3×5 cm område af gangen under hver behandling og på den måde gradvist udvide hele behandlings
område og skabe på den måde større effekt.

EFTER BEHANDLINGEN
Efter du har fået foretaget et Plasma Oxygen behandling, vil
du måske se nogle små brunlige prikker i det behandlede
område. Det er tør hud og ikke rigtige skorpe. Derfor heling
tager kun 3 dage. Huden kan også hæve en smule, og blive
lidt rødlig. Du kan dog sagtens køre hjem i bil, og fortsætte
videre på job for den sags skyld. Inden du tager hjem, får du
dog en grundig instruktion til, hvordan du skal pleje din hud
med medfølgende aftercare. Husk at undgå solen og hård
motion 14 dage til tre uger efter behandlingen. Huden skal
lige have mulighed for at hele ordenligt.
Efter 14 til 21 dage anbefales det at du kommer tilbage for at
få et kontrol-tjek. Har du brug for en enkelt behandling mere,
aftales det samme dag.
FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED ØJENLØFT
Inden din behandling igangsættes er der forskellige faktorer
du bør tage højde for. Du bør fx ikke indtage alkohol 48 timer
forud for behandlingen. Undgå også gerne følgende i en uge
forud for behandlingen:
•
E-vitamin
•
Q10
•
Fiskeolie
•
Naturmedicin
•
Levertran
Gigtmedicin samt medicin som indeholder acetylsalicylsyre
– og som ved alle hudbehandlinger, bør du også være meget
påpasselig med solbadning af nogen art.
Slutteligt er det selvfølgeligt vigtigt, at du er frisk og udhvilet, når du skal have udført Plasma Oxygen.
HVEM KAN IKKE FÅ ØJENLØFT UDEN KIRURGI?
Der er en række kunder, som fravælges til en Plasma Oxygen behandling. Har du fx pacemaker, hudkræft,
pigmentforandringer af ukendte årsager, frarådes behandlingen. Det samme gælder hvis du er gravid
eller ammer. Som diabetiker må du gerne få denne behandling, men selve helingen kan godt tage lidt
længere tid.
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CARBON PEELING
Søger du en skønhedsbehandling, som kan give dig silkeblød og smuk hud? Et friskt, sundt og ungdommeligt
udseende? Så er Carbon Peeling det helt rigtige valg.
Carbon Laser Peeling giver din hud øjeblikkelig friskhed. Dine rynker synes mindre, porerne formindskes, arvæv og
acne reduceres m.m.. Carbon Peeling er en utrolig effektfuld ansigtsbehandling.

STRÅLENDE, SUND HUD
Når det kommer til rynkereducerende behandlinger,
er det vigtigt at spørge
sig selv, hvad det egentlig
er vi forbinder med ung
hud. Rynker er ikke den
eneste visuelle indikator
for aldring. Måske er det,
din hud trænger mest til,
en ekstra dosis sundhed,
så du kan få en sund, strålende hud uden ujævnheder. En naturlig sund og
smuk udstråling, som gør
dig mere selvsikker og glad.
Carbon laser behandling
giver dig netop det – helt
uden brug af filler, botox og
andre giftstoffer. Carbon er
medicinsk kul, som blandt
andet renser huden for den
olie, der danner urenheder.
Der er et naturligt indhold
af sunde ingredienser, som din hud vil elske.
OM BEHANDLINGEN
Hos Kjaersfeldt er kundens velbefindende altid i centrum. Vi bruger derfor kun det bedste udstyr og de
bedste cremer i vores behandlinger.
Ved Carbon Peeling renses din hud først grundigt. Herefter påsmøres en carbon gel på huden. Ud over
carbon, indeholder gelen masser af vitaminer og naturlige, fugtbevarende indholdsstoffer.
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Laseren aktiverer herefter carbon partiklerne, som fjerner alle døde hudceller omhyggeligt, samtidig med,
at porerne renses og formindskes. Du sidder tilbage med en silkeblød, sund hud, som med garanti vil få
dig til at stråle ekstra meget.
EFFEKTEN
Behandlingen Carbon Laser Peeling har omgående effekt, men holdbarheden varer kun i et par måneder
afhængigt af din livsstil. Det skyldes at der kun arbejdes med hudens overflade. Ønsker du at forlænge
effekten, kræver det derfor fortløbende behandlinger.
Selvom Carbon Peeling ikke har så lang en holdbarhed, er det imidlertid en behandling som virkelig gavner din huds sundhed. Urenhederne forsvinder og du efterlades med en strålende sund og jævn hud. En
virkning som får mange af vores kunder til at komme tilbage igen og igen.
Carbon Peeling er virkelig noget særligt, når det kommer til ansigtsbehandlinger.
EFTER BEHANDLING
Efter en Carbon Laser Peeling, rådgives du I hvordan du påfører din aftercare korrekt. Det er vigtigt at
du holder dig fra solbadning og ekstremsport i nogle uger, da det har stor betydning for behandlingens
holdbarhed.
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