Nazorginstructie
Tijdens het zetten van permanente make-up gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. Als
je de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer 1 week tot de behandelde huid dicht is en ca 6 weken
tot de huid volledig genezen is. Je mag 5 dagen de behandelde plaats NIET nat maken.
Behandel de PMU gedurende 5 dagen als volgt (dag van behandeling meegerekend):
• smeer de behandelde huid 2 keer per dag dun in met de vaseline die je van de behandelaar hebt
gekregen. Bij voorkeur met een wattenstaafje.
• het is belangrijk dat de vaseline NIET in de ogen komt! Alleen op de lijntjes.
Mogelijk komt er na de behandeling nog wat wondvocht vrij. Dit mag voorzichtig weggedept worden
maar laat het zoveel mogelijk met rust. Smeer evt weer opnieuw een dun laagje vaseline.
Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
• de pmu droog houdt.
• geen make-up draagt op de behandelde plaats.
• niet gaat sporten en zo min mogelijk transpireren.
• de behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de huid verzorgt);
• niet krabt aan de behandelde huid;
• de PMU niet bedekt met strakke of bevuilde kleding;
• liever geen lenzen draagt. ( alleen van toepassing bij eyeliner)
• de behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband;
• (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
• de behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank. De behandelde huid blijft ook na
genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je PMU daarom altijd in met een hoge factor.
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht,
kleurverandering of chronische pijn.
De nabehandeling vindt plaats na ca 6 weken tot maximaal 3 maanden na de behandeling.
Permanente make-up vervaagd langzaam afhankelijk van de behandelde plaats en het gekozen
pigment. Zo zullen wenkbrauwen en lippen (binnen 1 jaar) eerder lichter worden dan eyeliners
omdat dit met een transparanter pigment en met een andere techniek wordt aangebracht dan
eyeliners. Dat is noodzakelijk zodat er een natuurlijker resultaat verkregen wordt.
Na verloop van tijd betekent dit dat de kleur opgefrist moet worden. Indien u graag wilt dat uw
permanente make-up altijd up to date is kunt u ervoor kiezen om de PMU ieder jaar ( binnen 1 jaar
na de eerste behandeling) op te laten frissen. Dit is zeker aan te raden bij wenkbrauwen. De kosten
hiervoor bedragen: €100,-. Voor opfrissen ná 1 jaar en mits nog goed zichtbaar, wordt de helft van
de nieuwprijs berekend.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op.

