PERMANENTE MAKE-UP: VOOR- EN NAZORGREGELS
Wij vragen u zich te houden aan onze voor- en nazorgregels, zodat het resultaat van de
behandeling optimaal zal zijn!
Voorzorg
30 dagen voor de behandeling raden wij het volgende af:
–
–
–
–
–

botox en fillers
fruit of milk acids peeling
laserbehandelingen
chemische peeling
overmatige blootstelling aan de zon/gebruik zonnebank
• vanaf 24 uur voor de behandeling geen koffie, energy drinks, groene thee of
alcohol meer drinken
• vanaf 24 uur voor de behandeling geen drugs gebruiken
• vanaf 24 uur voor de behandeling geen bloedverdunners gebruiken (in
overleg met uw arts)
• vanaf 24 uur voor de behandeling geen aspirine, naproxen of ibuprofen meer
gebruiken
• geen corticosteroïdencrème of zalf ter plekke gebruiken voor de behandeling

Nazorg
DAG 1:





30 minuten na de behandeling dien je de huid te reiniging met het door ons meegegeven
product.
Hierna breng je met een wattenstaafje een dun laagje after-carecrème aan (deze krijg je
van ons mee).
Dit herhaal je tot maximaal 3x op de eerste dag, afhankelijk van het moment waarop de
behandeling heeft plaatsgevonden.

DAG 2 t/m 7:


















2 dagen niet intensief sporten
Raak de permanente make-up niet of zo min mogelijk aan. Hygiëne is belangrijk!
Breng 2x per dag een dun laagje crème aan met een wattenstaafje.
Houd de wond zoveel mogelijk droog.
Dep voor het aanbrengen van een nieuw laagje crème de huid schoon met een tissue.
Niet wrijven!
Tot 4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen.
Eerste 7 dagen de gepigmenteerde huid niet schoonmaken met reinigingsproducten.
Eerste 7 dagen na de behandeling niet in de sauna of zwembad.
Eerste 7 dagen na je behandeling vermijd je overmatige zon of zonnebank!
Eerste 7 dagen na de behandeling gebruik je geen make-up rond de wond.
Druppel geen wonddesinfectiemiddelen op de wond.
Draag geen pleisters of verband op de permanente make-up.
Ga niet te lang douchen of in bad om te voorkomen dat de huid week wordt.
Geen korstjes afkrabben!
Geen chemische peeling gedurende 6 maanden na de permanente make-up.
Geen crèmes met fruitzuren en vitamine A gebruiken op de gepigmenteerde huid.
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Verzorging na volledige genezing




Smeer de wenkbrauwen dagelijks (ook in de wintermaanden) in met een speciale sunblock.
Deze is verkrijgbaar bij Beauty Salon Inthowa.
Om je permanente make-up mooi te houden van kleur adviseren wij een refreshbehandeling na 12 maanden. Bij een vettere huid kan de kleur eerder vervagen.
Gebruik van medicijnen, antibiotica of hormonale therapieën kunnen ervoor zorgen dat het
pigment sneller zal vervagen dan verwacht.
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