Specialist in Permanent Make Up

Nazorg Instructies
Iedereen geneest anders. Dit kan ervoor zorgen dat gebieden er onregelmatig rood, jeukend en
geïrriteerd uitzien bij het genezen.
Het behandelde gebied zal er in de eerste week veel donkerder en dikker uitzien dan het genezen
resultaat.
U kunt verwachten dat de PMU ergens tussen de 10% en de 40% zal vervagen binnen 5-30 dagen na
de eerste behandeling. Sommige gebieden zullen meer gaan vervagen, nadat het pigment

gaat oxideren (korst) zal het in een periode van 2-3 weken weer donkerder gaan worden.
Als de korstjes er af vallen lijkt dus alsnog er niks meer zit, de kleur komt na een week
weer terug! Bij eyeliners wordt er altijd meer afgestoten. Na de nabehandeling zal het lichaam
gewend zijn aan de pigmenten en zal het de pigmenten veel beter vasthouden; het zal dus veel
minder gaan vervagen dan de eerste keer. Alle NIEUWE PMU behandelingen worden in twee keer
gezet. Dit is 100% normaal en te verwachten. De nabehandeling moet altijd binnen 2 maanden
plaatsvinden, u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Sabrina zal een beschermende crème direct na de behandeling aanbrengen om het gebied te
beschermen. DE HUID MOET 10 DAGEN DROOG GEHOUDEN WORDEN! Het gebied mag dus niet
onder de douche nat worden!! Andere crèmes zijn niet toegestaan! De creme maximaal 2 maal
daags smeren. Lippen moeten ieder uur ingesmeerd worden Als u enige kostjes of velletjes ervaart
mag u hier NIET AAN KRABBEN, laat het vanzelf afvallen en herstellen. Dit geldt ook voor de
nabehandelingen. Na een eyeliner behandeling mag u 3 dagen niet in de ogen wrijven en 3 dagen
geen make up dragen. Doet u daarna mascara op dan mag u deze er niet afhalen; de huid moet
immers 10 dagen droog blijven, dus ook niet met een milk of make up remover schoonmaken!
Het is gewoonlijk om weer na 4-6 weken terug te komen voor een nabehandeling, dit is nodig om de
puntjes op de i te zetten en zal minder tijd in beslag nemen omdat de vorm er al goed op staat. Na de
eerste nabehandeling hoeft u pas weer na 1-1,5 jaar terug te komen voor het laten bijwerken van de
kleur, dit is een ENKELE behandeling. Dezelfde regels gelden voor de nabehandelingen dus plan het
goed.
ABSOLUUT GEEN: ZON, ZWETEN, FYSIEKE INSPANNING, ZONBRUINING of RETINOL GEDURENDE
10-14 DAGEN. Zo heeft de huid kans op genezing en wordt het resultaat het mooist.

