Beauty By Michelle
Voor en nazorg permanente make-up
Voor de behandeling :
Voor het ondergaan van een permanente make-up behandeling, dien je rekening te houden met een aantal
zaken:
•
2 dagen van tevoren niet zonnen/zonnebanken.
•
2 dagen van tevoren geen peeling of andere gezichtsbehandelingen ondergaan.
•
2 dagen van ter voren geen alcohol, drugs, antibiotica of medicijnen met bloedverdunners slikken
(neem contact op met uw arts).
•
Heb je een Botox behandeling of andere liftende ingrepen ondergaan dan is het verstandig minimaal
14 dagen te wachten voordat je een PMU behandeling ondergaat.
•
24 uur van tevoren geen Ibuprofen of aspirine slikken.
•
Ben je in verwachting, geef je borstvoeding of ben je net bevallen, dan kan ik je helaas niet
behandelen!
•
Heb je een pacemaker en/of ben je een hartpatiënt graag toestemming aan jouw huisarts vragen.
•
Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent, goed gegeten hebt en voldoende hebt gedronken
•
Draag absoluut géén make up op de dag van de behandeling, dit scheelt in het verwijderen en geeft
minder wrijving op de huid.
•
Bij een eyeliner moeten lenzen uit zijn. Neem desnoods uw bril meer en lenzendoosje. Bij een
lenzenvloeistof met zoutoplossing of siliconenvloeistof kan het zijn dat de eyeliner niet goed zal
pakken. Dit komt doordat de zoutoplossing/siliconen in de vloeistof ook echt IN de huid gaan zitten.
Hierdoor neemt het pigment niet goed op in de huid.
•
Draag op de dag van de behandeling géén mascara wanneer je een eyeliner laat zetten
•
Draag géén wimperextensions wanneer je een eyeliner laat zetten.
•
Gebruik minimaal 2 weken geen wimperserum wanneer je een eyeliner laat zetten
•
Heb je een slechte wondgenezing neem dan contact op met uw arts.
•
Heb je onlangs een operatie ondergaan op de te behandelen zone en is daarbij een litteken
ontstaan dan is de genezing hiervan minimaal 8 maanden.
•
Heb je andere medische aandoeningen, graag van tevoren melden of overleggen met uw specialist.

Na de behandeling :
De hersteltijd verschilt per persoon. Met de juiste techniek zal zwelling tot een minimum beperkt worden en
zal het weinig bloeden tijdens de behandeling. Meestal is de pigmentatie direct na het zetten iets donkerder
dan gewenst. Vier dagen na de pigmentatie zal het lichter worden, na twee tot drie weken zie je de
uiteindelijke kleur.
Doordat de opperhuid ook vol zit met pigment zal dat deels afgestoten worden. Dit kan gepaard gaan met
wat schilfers of korstjes. Na deze afstotingsfase ziet de pigmentatie er wat lichter uit. Het zetten van de
pigmentatie bestaat daarom ook uit twee behandelingen en een enkele keer is een derde behandeling nodig.
Het resultaat is nooit te bereiken in 1 behandeling.
Je zult dus geduld moeten hebben voor het gewenste resultaat.
Enige zwelling is normaal bij alle PMU behandelingen.
Na de behandeling treedt de wondgenezing in werking. Een droge huid, jeuk en gevoeligheid zijn normaal
en hoort erbij. Na een paar dagen is dat verdwenen. De kleur van pigment zal 30%-40% lichter worden.
Tijdens de nabehandeling zullen de puntjes op de ‘i’’ gezet worden. Als je veel in de zon zit, een hele vette
huid heeft, Retinol houdende producten gebruikt en veel transpireert zal pigment sneller vervagen en zal je
waarschijnlijk binnen 1 jaar terug moeten komen voor een bijwerk behandeling.
Je hebt langer plezier van jouw PMU als je deze goed beschermt met zonnebrand of een zonnebril.

Nazorg instructie :
Tijdens het zetten van PMU wordt de huid beschadigd, waardoor een wond ontstaat die vergelijkbaar is met
een schaafwond. Voor een optimale genezing van de huid na de PMU behandeling en voor een zo mooi
mogelijk resultaat moet je de huid goed vet houden, dit kan je doen met vaseline of beplanten gedurende 7
dagen.
Het duurt 6 weken voor de huid optimaal is genezen.
Daarom werken wij de pmu pas na 6 weken bij.
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Smeer de pmu gedurende 7 dagen goed in, hoe vaker hoe beter. Dit is om te voorkomen dat er een
korstvorming ontstaat.
Let op met douche, zorg er voor dat u niet te lang en niet te warm doucht. Dit kan het herstel
beïnvloeden.
Raak de behandelde huid zo min mogelijk aan zo voorkom je infecties, op handen zitten namelijk
altijd bacteriën.
1 week niet intensief sporten of zwemmen.
Pluk en krab absoluut niet aan de korstjes en schilfertjes, hierdoor trekt je namelijk het pigment uit
de huid en open je de wond die kan gaan infecteren en waardoor je eventueel litteken vorming of
infectie krijgt..
Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon® of Betadine® op de wond.
Het behandelde gebied niet afdekken met pleisters of kleding
1 week de pigmentatie niet bloot stellen aan zonlicht. Draag bij voorkeur een zonnebril.
Vermeid de eerste 3 weken zwembaden, sauna's, zonnebank ect.
Breng in de eerste week geen make-up, crèmes, potlood rondom het behandelde gebied.
Wenkbrauwen en wimpers mogen niet geverfd worden in de behandelingsperiode. ( 6 weken )
Als het gebied na de behandeling gezwollen is mag het thuis gekoeld worden met icepacks. Leg
deze nooit op de blote huid en doe er altijd een tissue/handdoek tussen om het droog te houden.

Bij vragen neem dan contact met ons op via :
beauybymichelle@hotmail.com of 0619094148

