•

Was de permanente make-up twee
keer per dag ('s morgens & 's avonds)
met een milde antibacteriele zeep. Doe
dit met schone handen.

•

Spoel de zeepresten met schoon lauw
water eraf.

Tijdens het zetten van permanente make-up wordt er een
schaafwondje gecreëerd. Het is dus belangrijk de
permanente make-up goed te verzorgen. Het duurt
ongeveer zes weken tot de behandelde huid genezen is,
wees dus geduldig.

•

Dep de permanente make-up na het
wassen met een schone handdoek
droog.

•

Smeer de permanente make-up in met
een dun laagje Bepanthen .

Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen
hierbij een rol. Tijdens het genezingsproces kan de
behandelde huid gaan jeuken. Het is erg belangrijk dat je
de eventuele korstjes niet van de permanente make-up
verwijdert, dus niet peuteren!

•

Zorg dat je de permanente make-up zo
min mogelijk aanraakt (was altijd eerst
je handen voordat je de huid verzorgt).

•

Peuter niet aan korstjes of velletjes,
hierdoor kun je pigment uit de huid
trekken en krijg je lege plekjes in je
wenkbrauwen of eyeliners.

•

Zorg dat je de behandelde huid niet
afdekt met pleisters of verband.

•

Draag minimaal de eerste 7 dagen
geen make-up en/of mascara over de
permanente make-up.

•

Vermijd contact met (bubbel)baden,
zwembaden, sauna’s en stoombaden.

•

Zorg dat je de permanente make-up
niet blootstelt aan zonlicht of de
zonnebank. De behandelde huid blijft
ook na genezing erg gevoelig voor
zonlicht. Smeer je permanente make-up
daarom altijd in met zonnebrand factor
50.

•

Let op: neem contact op met de
huisarts bij extreme roodheid,
zwellingen, bloedingen, ontsteking,
wondvocht of chronische pijn.

NAZORG

VAN UW PERMANENTE MAKE-UP
Volg deze instructie nauwgezet op

Het helingsproces van permanente make-up verloopt bij
iedereen anders. Het is normaal als de oogleden of huid
onder de wenkbrauwen wat gezwollen is, dit duurt
gemiddeld 1-2 dagen. Wat ook kan gebeuren is dat de
kleur na ongeveer een week weg lijkt te trekken. Dit is
onderdeel van het normale helingsproces (dit geldt niet
voor iedereen). Na een aantal weken kan het pigment
nadat het verdwenen leek te zijn ineens weer zichtbaar
worden. Permanente make-up is pas klaar na de 2e
behandeling, maak je dus geen zorgen als het er niet
direct zo uit ziet als je had verwacht.
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