Nazorginstructies wenkbrauwen, lippen en eyeliner
Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen
wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooi resultaat leiden. Als je het
behandelde gebied goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de behandelde huid genezen is.
Tijdens het zetten van permanente make-up gaat de huid open, waardoor er een wond ontstaat. Na de behandeling kan de
gepigmenteerde huid een beetje geïrriteerd en/of trekkerig aanvoelen en er kan mogelijk een kleine zwelling optreden. Dit is niet
iets om je zorgen over te maken en hoort bij het genezen van de behandeling.
Tijdens het herstel kun je korstjes krijgen, dit is heel normaal. Het pigment zit onder de korstjes en daarom is het belangrijk om ze
er niet af te krabben. Om het behandelde gebied zo optimaal mogelijk te laten genezen en het mooiste resultaat te krijgen kunt u de
onderstaande adviezen volgen.

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht,
kleurverandering of chronische pijn.
Raak het behandelde gebied niet aan met vuile vingers, onthoud dat het een geopende en helende wond is. Een infectie kan ervoor
zorgen dat het resultaat niet mooi geneest.
Probeer het behandelde gebied zo min mogelijk nat te maken. Door de korstjes te weken zullen deze sneller loslaten waardoor het
niet goed geneest. Het pigment zit onder de korstjes en als deze vroegtijdig loslaten blijft er minder pigment over.
5 dagen niet sporten en geen sauna. In zweet zitten zouten en dit stoot het pigment af.
De behandelde huid niet afdekken met pleisters of verband;
Slaap niet op uw gezicht, zo voorkom je dat de korstjes er sneller van af vallen. Zorg voor een schone kussensloop om infecties te
voorkomen.
Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, crèmes, make-up of andere producten op het behandelde gebied totdat alle korstjes van
nature zijn afgevallen. Deze producten kunnen de genezing van het behandelde gebied in gevaar brengen.
Krab of bijt niet op de korsten. Laat de korstjes er natuurlijk af vallen. Plukken kan littekens, pigmentverlies of een infectie
veroorzaken.
Stel uw permanente make-up gedurende 4 weken na de procedure niet bloot aan Uv-stralen of zonnebanken. Hierdoor kan het
resultaat van je PMU drastisch veranderen.
Gedurende 4 weken na de afspraak geen gezichtsbehandelingen, Botox, chemische behandelingen en microdermabrasie nemen.

Wenkbrauwen
Probeer tijdens het douchen het behandelde gebied droog te houden. Behandel je wenkbrauwen 7 dagen lang als volgt: Was je
wenkbrauwen twee keer per dag met een milde on-geparfumeerde zeep (Seba-Med/Neutral/Uni-Cura) Dep de wenkbrauwen na
het wassen met schone wattenschijfjes droog.

Lippen
De eerste 24 uur: De lippen kunnen gevoelig zijn. Er kan wat zwelling en kleine blauwe plekken zijn die slechts 1-2 dagen
aanhouden. Het is normaal dat op dag 1 wondvocht vrijkomt. Zorg ervoor dat je elke 15 minuten de lippen met een vochtig
wattenschijfje dept. Het is niet nodig om te koelen met ijs. Koelen met een nat doekje mag wel.
De volgende dag wordt de kleur van de lippen donkerder naarmate de korstjes beginnen te vormen, er kan nog steeds wat zwelling
of kleine blauwe plekken zijn. De korstjes/velletjes vallen binnen 3-10 dagen af.
Dag 2 - 10: De lippen vettig houden met Vaseline of Akult. Verkrijgbaar bij Beauty Bruessing.

Eyeliner
Draag 2 weken na de behandeling geen contactlenzen.

