
Aftercare til  
3D bryn

Sådan plejer du bedst dine smukke  
microbladede bryn fra RA. Beauty



Tak for dit valg af 
RA. Beauty 
 

“Hos RA. Beauty anbefaler jeg altid, at du plejer dine bryn 
for at opnå det bedste resultat og holdbarhed. I denne 
folder kan du læse om, hvad du selv kan gøre derhjemme.

Men husk at du er altid mere end velkommen til at kon-
takte mig på via Facebook chat, instagram, eller email, 
hvis du ønsker yderligere råd og vejledning angående dine 
bryn fra RA. Beauty. 

Har du set vores Instagram og Facebook? Følg os på  
@rabeauty18, og få updates om konkurrencer, gode  
tilbud og  mine kunders flotte resultater”

Mvh. 
Indehaver, 

Rakul Andreasen

rabeauty18@gmail.com@rabeauty18 @rabeauty18



Sådan skal du pleje dine 3D bryn 
efter din behandling
Følg disse 5 trin for at dine bryn holdere længere

1
Bestil din touch-up behandling i god tid, også selvom du 
er fint tilfreds med resultatet efter første behandling.

2 
Eksfolierende  hudproducter  bør  undgås på og omkring 
de microbladet øjenbryn

3
Undgå direkte sollys, og brug solcreme på brynene for 
at undgå at farven falmer.

4
Vent med at putte makeup på brynene indtil de er fuldt 
helet

5
Når du opdager at farven på brynene er ved at falme, 
så kontakt gerne RA. Beauty igen for en touch-up. Det 
anbefales at brynene bliver behandlet årligt for bedste 
resultat. 



De første 7-14 dage
Følg disse 10 trin for at sikre dit resultat

1
Når du kommer hjem fra behandling, brug da en fugtig 
vatpind til at tørre brynene af og påfør derefter et tyndt 
lag salve, som du har fået med dig fra RA. Beauty.

2
Salven skal påføres to gange dagligt indtil hele  
produktet er opbrugt.

3
Hvis brynene nemt bliver tørre, og der er hårde skorper, 
påfør da salven oftere, og hvis du har tendens til olieret 
hud påfør da færre gange dagligt.

4
Al salve fra tidligere påføring skal forsigtigt fjernes helt 
med fugtig vatpind inden ny påføring.

5
Anvend ikke hudprodukter og makeup på dine nye bryn 
de første 7-10 dage grundet infektionsrisiko.

6
Undgå er gøre brynene våde for ofte og for længe, og 
dup dem tørre med rent håndklæde eller engangs- 
serviet. 



7
Undgå hyppig motion de første 7 dage, da det kan på-
virke brynenes holdbarhed og resultat.
 
8
Undgå sauna, dampbad og solbadning de første 14 
dage.

9
Undgå at pille i skorperne, da du kan trække hele farven 
med ud, og derved risikere at al farve er væk igen efter 
de 14 dage.

10
Undgå at røre og klø de behandlede bryn. Hvis der er 
skorpe på, brug da små klap til at lindre kløen. Hvis 
der ikke er skorper på endnu, vask da hænder grundigt  
inden du rører ved brynene, og lad ikke andre røre ved 
dine bryn.




