
 

 

 

 

Permanente make-up nabehandeling: 

U bent van plan om permanente make-up te laten brengen. Hoe zorg ik voor 

mijn wond? Wat zijn de na zorg instructies? 

Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje geïrriteerd en/ of 

trekking voelen en er kan mogelijk een kleine zwelling optreden. Dit is niet iets 

om u zorgen over te maken en hoort bij het genezen van de behandeling. Om 

de PMU behandeling zo optimaal mogelijk te laten genezen en het mooiste 

resultaat te krijgen raad Cristina`s schoonheidssalon en haarstijl de volgende 

adviezen als nazorg instructies aan: 

• De bepaalde huid dient gedurende 5 tot 10 dagen droog te worden 

behouden, ofwel tot dat de korstje volledig weg zijn. Let op dat géén 

water, lotion en make-up op de behandelplaats aanbrengt. Sterk 

aangeraden wordt om tijdens de eerste 3 dagen, 1 tot 3 keer per dag: 

aloe-vera gel of aloe-vera crème op de behandelde huid, rond de wondje 

aan te brengen. Het geeft een verkoelde gevoel, kalmeerde de huid. Niet 

op de wond zelf de gel op brengen. Laat maar gewoon op een natuurlijk 

manier de wond genezen. 

• De eerste dagen zullen er hele kleine korreltjes op de huid ontstaan; dit 

zijn minuscule korstjes. Laat uw huid deze zelf afstoten en krab ze er niet 

af om littekens te voorkomen.  

• De eerste week na de behandeling dient u ook niet onder de zonnebank 

te gaan en ook de natuurlijke zon zo veel mogelijk te vermijden. De 

afstoot van pigment zal gedurende de 3e en 4e dag plaats vinden en de 

kleur minde intens maken. Indien de nazorginstructies nauwkeurig 

worden opgevolgd zult u hier vrijwel geen hinder van ondervinden en zal 

de huid zich probleemloos herstellen. 

 



 

 

• Raak de permanente make-up zo min mogelijk aan met de handen om 

infecties te voorkomen. Dep het behandelde gebied alleen met een 

schone tissue en probeer het zoveel mogelijk droog te houden. 

• Druppel geen wond-desinfectiemiddelen zoals: Sterilon of Betadine op 

de wond en plak geen pleisters of gaasjes over de behandelingsplaats. 

• Voor de beste genezing en om de pigmenten niet te laten vervagen is het 

beter om 5 – 10 dagen niet naar de sauna en/ of het zwembad te gaan. 

Zweet (zout) trekt namelijk de pigment eruit. 

• Vermijd zoveel mogelijk de eerste zeven dagen direct zonlicht of 

zonnebank licht. 

• Wenkbrauwen: Nadat de wenkbrauwen gepigmenteerd zijn raden wij u 

aan om tijdens het zonnen een factor 30 of hoger te gebruiken, zo blijft 

de kleur langer mooi. Dit natuurlijk na de 5 – 10 dagen dat de 

behandelplaats droog moet blijven. 
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