Nazorg instructies Permanent Make up
Zojuist is bij u de Permanent Make up aangebracht. Het is van belang dat de pigmentatie zo snel
mogelijk geneest. De nazorg betreft dan ook het onderhouden van de pigmentatie.
Voor het beste resultaat zal u zich moeten houden aan onderstaande nazorg:
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De eerste 3 dagen na de pigmentatie de behandelde huid droog houden (GEEN Water,
Douche, Sauna, Zwembad)
Na dag 3 de aanbevolen nazorg gebruiken
Niet krabben of trekken aan de korstjes die zich kunnen vormen op de behandelde huid
Geen vaseline of andere producten smeren op de behandelde huid
Maak geen gebruik van reinigingsproducten op de gepigmenteerde huid
Tot 3 uur na de pigmentatie mag u niet roken
Tot 4 uur na de pigmentatie mag u geen alcohol nuttigen
Voor iedereen geldt minimaal 14 dagen niet zonnen en/of zonnebanken
De eerste 14 dagen geen sauna of Hamam bezoeken
De eerste 7 dagen niet zwemmen in zee of zwembad
De eerste 7 dagen geen cosmeticaproducten of andere zalf op de behandelde zone
aanbrengen, behalve de aanbevolen nazorg
De eerste 3 dagen niet sporten
Het wassen en insmeren van de pigmentatie is afhankelijk van uw huidtype en zal nader
met u besproken en genoteerd worden hieronder
In geval van een wat vettere huid 2 á 3 dagen wassen met water en milde neutrale zeep ‘s
morgens en ‘s avonds en op dag 3 t/m dag 10 de aanbevolen nazorg aanbrengen 3 á 4 keer
per dag
Als er na de behandeling wondvocht ontstaat, neem dit dan voorzichtig (deppend) af met
een schone tissue
De voorkeur heeft om het zo natuurlijk mogelijk te laten genezen
Eventuele vervolgbehandelingen kunnen na 6 weken plaatsvinden

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met mij op: Salon Cosmetique YRVG, tel:
06-53142998 of via mooi@saloncosmetique.nl. Ik verwacht zeker geen complicaties maar bij extreme
roodheid / zwellingen of ontstekingen kunt u ook contact opnemen met uw huisarts. Indien u deze
nazorg instructies opvolgt zal het resultaat van de pigmentatie optimaal zijn.

Aanvullende informatie PMU
Nadat de permanente make up is gezet kan de huid gezwollen zijn. Bij sommige cliënten zwelt de
huid bijna niet, bij anderen juist meer dan wat gemiddeld is. Iedere huid heelt en reageert anders. De
zwelling kan ervoor zorgen dat de gebieden die behandeld zijn ongelijk lijken, rood worden, jeuken en
geïrriteerd zijn. U kunt verwachten dat de permanente make-up zal vervagen. Dit varieert van 10 tot
70 procent en vindt binnen 3-14 dagen na de eerste behandeling plaats. Sommige gebieden
vervagen meer dan andere. Wanneer het pigment oxideert zal het in 2-3 weken weer donkerder
worden. Na de nabehandeling is de huid gewend aan pigmenten en behoudt het pigment stukken
beter en zal aanzienlijk minder vervagen ten opzichte van de eerste behandeling. ALLE permanente
make-up behandelingen vergen minimaal 2 behandelingen. Dit is normaal. Indien u met laser
permanente make-up heeft verwijderd die elders is gezet, bent u zich er dan bewust van dat deze
gebieden meer dan 1 behandeling nodig hebben door het ontstane littekenweefsel.
Donkere huidtypes (Afrikaanse, Indische en Filipijnse) hebben een wat vettere huid waardoor de
hairstrokes meer blenden in de huid en dus minder strak ogen dan bij lichtere huidtypes. Bij
roodharige, blondines en lichtere huidtypes vervaagt de hairstroke wat meer.
Als uw huid zwelt en rood wordt kunnen sommige gebieden zullen substantieel vervagen. Indien u
korstjes, plekjes of verhardingen constateert NIET KRABBEN! Het helingsproces dient natuurlijk
plaats te vinden. Krabben kan zorgen voor infecties en het verlies van pigment. Dit is ook van
toepassing voor het bijwerken.
Het is noodzakelijk een bijwerk moment in te plannen tussen 1 en 3 maanden na de permanente
make-up behandeling. Dit is noodzakelijk om de behandelde gebieden te perfectioneren. Het
bijwerken zal minder tijd in beslag nemen omdat de ‘template’ al is gezet. Na de eerste bijwerk
behandeling is het aanbevolen 1 jaar later een nieuwe bijwerk behandeling te plannen om uw kleur te
behouden.
U dient dezelfde voor- en nazorg instructies te volgen, dus plan dit zo goed mogelijk in.
* DE (BIJWERK) BEHANDELING KAN NIET DOORGAAN ALS U OVERMATIG GEBRUIND BENT
(DOOR ZON, ZONNEBANK OF TANNING SPRAY)

