TOUJOURS CONTOUR

NAZORGINSTRUCTIES
Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en een
onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen
wondinfecties tot een minder mooie PMU leiden. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het twee tot zes
weken tot de behandelde huid genezen is. Lees onderstaande informatie dus goed door.
De behandeling bestaat uit twee onderdelen. Na de eerste behandeling is het eindresultaat nog niet
perfect. Daarom krijg je tussen de 4 tot 6 weken na de eerste behandeling een tweede behandeling. Tijdens
deze behandeling wordt de vorm en de kleur nogmaals bekeken, bijgewerkt en eventueel aangepast,
waarbij er rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke wensen. Deze tweede behandeling is bij de prijs
inbegrepen.
Behandel de nieuwe permanente make-up als volgt:
• de eerste week zoveel mogelijk droog houden;
• smeer de behandelde huid regelmatig in (ook voor en na het douchen en tandenpoetsen) met een
zalf die je van de behandelaar hebt gekregen of die hij of zij je aanraadt;
• de eerste dag geen alcohol consumeren;
• geen cosmetica aanbrengen gedurende de genezing;
Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
• de behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de huid verzorgt);
• niet krabt aan de behandelde huid (dit kan onregelmatigheden in de pigmentatie veroorzaken);
• geen cosmetica of wonddesinfectiemiddelen op de wond aanbrengt zoals sterilon of betadine;
• de PMU niet bedekt met pleisters, verband of strakke of bevuilde kleding;
• (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
• de behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.
Neem altijd contact op bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of
chronische pijn.
Factoren die permanente make-up kunnen vervagen
• zonlicht, zonnebank uv-licht, (bescherm permanente make-up daarom altijd met een sun-blocker);
• chemische peelings;
• een huid met een hoge zuurgraad;
• een dunne droge huid;
• diabetes.
Permanente make-up blijft gemiddeld 3 tot 5 jaar zitten en is niet definitief zoals een tatoeage. Het is
normaal dat de pigmentatie geleidelijk vervaagt. Afhankelijk van het huidtype gebeurt dit bij de een sneller
dan bij de ander. Daarom adviseer ik altijd eens per jaar een opfrisbehandeling te nemen.

