
VOORZORG

48 uur voor de behandel�ng geen asp�r�ne, �buprofen of alcohol /drugs �.v.m. 
de bloed verdunnende werk�ng1

Dr�nk op de dag van de behandel�ng geen koff�e met cafeïne
2

Geen zon of zonnebankkuur kort voor de behandel�ng. Een zongebru�nde 
hu�d maakt de hu�d weer wat d�kker en dan kan het z��n dat het p�gment 
n�et goed de hu�d �n komt

3

 Plan �e permanente Make-up afspraak n�et vlak voor �e vakant�e �.v.m. de zon 
(m�n. 3 weken daarvoor) 

4

Kom met �e dagel��kse make-up rout�ne en opgemaakte wenkbrauwen 
(�nd�en d�t �n �e make-up rout�ne z�t) naar de afspraak5

De afspraak moet m�n�maal 6 maanden na de bevall�ng z��n en er mag 
geen borstvoed�ng meer gegeven worden

6

T�p: Was �e haar de avond voor de behandel�ng. D�t omdat �e PMU de 
eerste dagen zo droog mogel��k moet houden 

7

�ntens�ef sporten (zweten) wordt de eerste week afgeraden omdat �e het 
p�gment u�t de hu�d kan zweten. (d�t kan weer als de korst�es er af z��n)8

ALGEMEEN



VOORZORG

Wacht 3 weken met PMU na botox �n het voorhoofd1

M�n�maal een week van tevoren de wenkbrauwen n�et verven of harsen
(henna m�nmaal 4 weken)2

2 dagen voor de behandel�ng mag �e de wenkbrauwen l�cht scrubben
3

M�n�maal 6 weken voor de afspraak geen browl�ft behandel�ng ondergaan
4

WENKBRAUWEN



VOORZORG

Kom zonder oog make-up naar �e afspraak
1

Na een oogl�dcorrect�e: wacht 3 maanden voor dat �e PMU laat zetten2

6 maanden voorafgaand aan de behandel�ng geen w�mpergroe�serum
3

 Plan �e permanente Make-up afspraak n�et vlak voor �e vakant�e �.v.m. de zon 
(m�n. 3 weken daarvoor) 

4

M�n�maal 6 weken voorafgaand aan de behandel�ng geen w�mpers verven 
of een lashl�ft ondergaan5

Ontstoken ogen kunnen n�et behandeld worden6

3 weken voorafgaand aan de behandel�ng moet u de w�mperextens�ons 
en kunstw�mpers verw��deren

7

Er kan en�ge zwell�ng ontstaan b�� de ogen, d�t neemt �n de meeste 
gevallen b�nnen een dag af. Echter, �s het mogel��k om een hoo�koorts 
p�llet�e (verkr��gbaar b�� de drog�st) van tevoren �n te nemen om kans op 
zwell�ng te beperken

8

EYEL�NER

9

T��dens de behandel�ng moet u uw lenzen u�tnemen. Neem �nd�en nod�g 
een br�l mee voor na de behandel�ng



VOORZORG

2 dagen voor de behandel�ng mag �e de l�ppen l�cht scrubben met 
peel�ngcrème of tandenborstel

1

Koortsl�p: De PMU behandel�ng zal de heract�ver�ng van een herpesv�rus 
(Herpes s�mplex) veroorzaken. �n max�maal 90% van de gevallen komt t��dens 
het hel�ngsproces de koortsl�p tevoorsch��n (vaak ook �n grotere mate) De 
behandel�ng �s n�et de oorzaak van de �nfect�e. Als u het v�rus b�� u draagt, 
bl��ft het �n het l�chaam en kan het door de PMU behandel�ng worden 
opgewekt. Als u weet dat u het v�rus b�� u draagt, laat d�t ons dan weten. We 
geven u h�er graag persoonl��k nog wat �nformat�e over

2

L�PPEN



NAZORG

D�rect na de PMU behandel�ng z�et het behandelde geb�ed er een stuk donkerder u�t 
dan het u�te�ndel��ke resultaat. Na hel�ng zal de kleur zo'n 40-60% l�chter en zachter 

z��n. T��dens een PMU behandel�ng wordt er als het ware een kle�n schaafwond�e 
gecreëerd. Als �e de PMU goed verzorgt, �s de hu�d na 6 weken volled�g geheeld. 

 
Zodra de korst�es eraf z��n, zul �e merken dat het p�gment daaronder m�ssch�en nog 
n�et goed z�chtbaar �s. Geen nood! Het p�gment komt met de weken een stuk�e meer 

naar boven �n de hu�d, geef het de t��d. 
 

Algemeen: de eerste 10 dagen
 Het behandelde geb�ed zo droog mogel��k houden

- n�et �n de zon
- geen make up op het behandelde geb�ed

- n�et overmat�g zweten
- n�et krabben/plukken (le�dt tot l�ttekens)
- T�p: verw�ssel om de dag �e kussensloop. 

 

Algemeen: de eerste 4 weken
- Geen sauna, geen zonnebank, geen stoombad/bubbelbad of zwembad

- geen �ntens�eve gez�chtsbehandel�ngen

 
Langdur�ge nazorg:

- breng alt��d SPF op de hu�d aan. Blootstell�ng aan de zon kan le�den tot vervagen en 
kleurverander�ng

 
N.B. Neem ten alle t��den contact met de hu�sarts op b�� extreme roodhe�d, zwell�ngen, 

bloed�ngen
 
 
 



NAZORG

WENKBRAUWEN
 

 -Houdt de PMU de eerste 48 uur kurkdroog
 -Breng na twee dagen deppend met een wattenstaaf�e het nazorg product 2x per dag aan 

gedurende de eerste week. Daarna 1x per dag tot de hu�d genezen �s
- Laat de korst�es er vanzelf afvallen, b�� plukken kan er p�gment meekomen

- Weet dat het p�gment alt��d nog 'opkomt' �n de weken na de behandel�ng, als het nog n�et 
goed z�chtbaar �s

 
 
 

EYEL�NER
 

- Er kan zwell�ng ontstaan, vooral �n de ochtend na het slapen
- Smeer n�ks op de oogleden.

- Verm��d wr��ven 
- Geen oog make-up gedurende 7-10 dagen

 
 
 

L�PPEN
 

- Kleur na de behandel�ng veel �ntenser en donkerder dan het u�te�ndel��ke resultaat
- Dr�nk u�t een r�et�e en verm��d roken, warme dranken, yoghurt (�vm bacter�en) en zoenen 

voor 10 dagen
- Na 24uur mag er nazorg product op de l�ppen gesmeerd worden

- N�et krabben en/of trekken aan de korst�es
 
 
 


