
 

Nazorginstructies 

Algemene informatie over de herstelperiode: 

Nadat de permanente make up is gezet, kan de behandelde huid opzwellen. Soms is dit minimaal, 

soms is de zwelling wat meer. Het kan voorkomen dat de huid rood en geïrriteerd is tijdens het helingsproces. 

Dit is normaal. Het gepigmenteerde gebied ziet er donkerder en dikker uit dan het uiteindelijke resultaat. U 

kunt verwachten dat de wenkbrauwen nog 10 tot 40% vervagen binnen 3 tot 30 dagen na de behandeling. 

Wanneer het pigment oxideert (na 2 tot 3 weken) kan de kleur weer wat donkerder worden.  

Na de nabehandeling is het lichaam gewend aan het pigment en zal de huid het beter accepteren. Dit zorgt er 

voor dat het minder snel zal vervagen. 

Onthoud: de resultaten van permanente make up variëren van persoon tot persoon. Goede persoonlijke 

hygiëne is tijdens het genezingsproces absoluut noodzakelijk.  

Wenkbrauw verzorg instructies 

Na de behandeling moet de behandelde huid goed worden schoon gemaakt. Houd hierbij het volgende 

schema aan. 

Dag 1 en dag 2:  - Maak watjes vochtig met afgekoeld gekookt water en druk het meeste water er uit. 

   - Verdeel een pompje cleansing milk over de watjes en maak de huid deppend schoon. 

- Herhaal dit ieder uur! 

Dag 3:   - Dit is een rustdag voor de huid. Gebruik geen reinigingsproducten of crème. 

Dag 4 t/m 6:  - Twee keer per dag nazorgcrème aanbrengen met een wattenstaafje. 

   - Daarna de behandelde huid beschermen met sunblock. 

Eyeliner verzorg instructies 

De eerste twee dagen geen lenzen dragen.  

Houd de huid droog in de eerste twee weken. Ook het gebruik van make up in de eerste twee weken wordt 

afgeraden.  

Lippen verzorg instructies 

Na de behandeling moet de behandelde huid goed worden schoon gemaakt. Houd hierbij het volgende 

schema aan. 

Dag 1 en dag 2:  - Maak watjes vochtig met afgekoeld gekookt water en druk het meeste water er uit. 

   - Verdeel een pompje cleansing milk over de watjes en maak de huid deppend schoon. 

- Herhaal dit ieder uur!  

De eerste twee weken is het van belang om de lippen goed te verzorgen. Breng een laagje spiralurin (bij 

koortslip risico) aan en wissel dit af met de nazorg crème. 

Na twee weken de lippen dagelijks beschermen met een lipbalm van longtimer liner. Deze producten zijn niet 

inbegrepen bij de prijs van de behandeling. 

Let op! Gebruik geen whitening tandpasta, dit licht het pigment op. 

Wat moet u NIET doen 

- Na de behandeling ontstaan er kleine korreltjes op de huid, dit is normaal en zijn minuscule schilfers. 

Trek niet aan deze schilfers maar laat de huid ze zelf afstoten, zo voorkomt u een litteken en het 

meetrekken van het pigment wat in de huid zit. 

- Behalve bovengenoemde producten moet de permanente make up 14 dagen droog worden gehouden 

van water, milk lotions make up en andere cosmetica. 

- Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater en gebruik van de sauna. 

- Raak de permanente make up niet aan met de handen om infecties te voorkomen. 

- Stel de gepigmenteerde huid niet bloot aan de zon of de zonnebank, gebruik een sunblock tijdens het 

zonnen na de herstelperiode.  

- Draag geen pleisters over de permanente make up. 

Neem bij extreme roodheid, bloeding, ontsteking en kleurverandering van de huid of pijn contact op met 

de huisarts. 


