NAZORGINSTRUCTIES PERMANENTE MAKE-UP
BEHANDELING
Yes, je hebt zojuist permanente make-up laten zetten! Belangrijk is om de genezing zo goed
mogelijk te laten verlopen voor het mooiste en langste resultaat. Lees onderstaand goed
door zodat je precies weet wat je moet doen en wat je juist niet moet doen.

PMU Bruessing wijst je erop dat bij het niet nakomen van de geadviseerde nazorginstructies je zelf verantwoordelijk bent voor het
uiteindelijke resultaat en eventuele aansprakelijkheden komen te vervallen.

Algemene informatie over de herstelperiode
• Nadat de permanente make-up is gezet kan de behandelde huid opzwellen, bij sommigen is dit minimaal en bij
anderen zwelt het wat meer op.
• Het kan zijn dat de huid rood en geïrriteerd is gedurende het helingsproces.
• Het gepigmenteerde gebied ziet er donkerder en dikker uit dan het uiteindelijke resultaat. Je kunt verwachten dat de
wenkbrauwen nog 10 tot 40% vervagen binnen 3 tot 30 dagen na de behandeling. Sommige gebieden zullen meer
vervagen echter wanneer het pigment oxideert (na twee tot drie weken) worden deze weer donkerder van kleur.
• Na de nabehandeling is het lichaam gewend aan het pigment en zal de huid het beter accepteren wat ervoor zorgt
dat het minder snel zal vervagen.
• Onthoud: alle permanente make-up resultaten variëren van persoon tot persoon en persoonlijke hygiëne is tijdens
de genezingstijd van de medische pigmentatie of permanente make-up absoluut noodzakelijk.

Wenkbrauwen – verzorginstructies
Na de behandeling moet de behandelde huid goed worden schoongemaakt. Doe dit op de volgende manier:
Dag 1 en 2 na de behandeling
• Kook wat water en laat dit afkoelen.
• Dompel wat watjes in het steriele water en druk daarna het meeste water er weer uit.
• Verdeel de milde zeep over de watjes en maak de behandelde huid deppend schoon.
• Dit moet driemaal per dag, gedurende twee dagen.
Dag 3
• Houd een dag rust en gebruik geen reinig middelen, crème of make-up op de behandelde huid.
Dag 4 tot en met 6
• Gebruik de nazorgcrème gedurende drie dagen.
• Je kunt deze crème twee keer per dag deppend aanbrengen met een wattenstaafje.
Na 2 weken
• Twee weken na de behandeling kan de huid worden beschermd met onze sunblock.

Eyeliner – verzorginstructies
Dag 1 en 2
• Draag de eerste twee dagen na de behandeling geen contactlenzen.
Eerste twee weken
• Breng twee keer per dag, gedurende twee weken, hydrogel aan op het botje boven het oog. De hydrogel zakt
automatisch naar beneden en verzorgt dan het behandelde gebied.

Lippen – verzorginstructies
Na de behandeling moet de behandelde huid goed worden schoongemaakt. Doe dit volgens onderstaande stappen.
Let op: Tijdens de helingsperiode van de lippen mogen de tanden niet worden gepoetst met tandpasta waar whitening
in zit, dit licht het pigment ook op.
Reinigen – eerste twee weken
• Kook wat water en laat dit afkoelen.
• Dompel wat watjes in het steriele water en druk daarna het meeste water er weer uit.
• Verdeel de milde zeep over de watjes en maak de behandelde huid deppend schoon.
• Dit moet driemaal per dag, gedurende twee dagen.
Verzorgen – eerste twee weken
• Breng na het reinigen een laagje PMU aftercare (deppend) aan met een wattenstokje. Wissel dit af met onze
nazorgcrème: het ene uur PMU aftercare en het volgende uur de nazorgcrème.
Na 2 weken
• Twee weken na de behandeling kunnen de lippen beschermd worden met PMU aftercare lipbalsem.
Alle benoemde producten kun je na je behandeling bij ons aanschaffen. Deze zijn niet meegenomen in de prijs van de behandeling.

Wat moet je juist niet doen!
• Na de behandeling ontstaan er hele kleine korstjes op de huid, dit is normaal. Trek niet aan deze schilfers maar laat de
huid dit zelf afstoten, zo voorkom je een litteken en het meetrekken van pigment wat in de huid zit.
• Behalve de hierboven genoemde verzorging moet de permanente make up 14 dagen droog worden gehouden van water,
cleansing milk, lotions, make-up en andere cosmetica.
• Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden, natuurlijk zwemwater).
Maak tevens geen gebruik van sauna of stoombad.
• Raak de medische pigmentatie of permanente make-up niet aan met de handen om infecties te voorkomen.
• Stel de gepigmenteerde huid niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel). Gebruik ook na
de genezingstijd op de medische pigmentatie of permanente make-up altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het
zonnen (minimaal factor 30).
• Draag géén pleisters of verband over de medische pigmentatie of permanente make-up.
• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, kleurverandering of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

