De genezingstijd van permanente make-up bedraagt ongeveer 1 week.
Algemene gezondheid en persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd absoluut noodzakelijk
Zwelling
Meteen na de behandeling zullen de lippen iets gezwollen zijn maar dit zal na ongeveer 36 uur verdwijnen.
Breng de icepack de eerste 36 uur aan in de morgen, middag en avond. U kan dmv een icepack (ijsblokjes in
een plastic zakje of een coldpack) de zwelling reduceren. Breng eerst zalf en een tissue aan op de lippen
alvorens u de icepack aanbrengt, om de lippen te beschermen tegen condensatie.
Vet houden
Lippen voelen erg droog aan. Breng met een wattip minstens 6 of meer keer per dag verzachtende wondzalf
aan op de lippen gedurende 7 á 10 dagen. Vanaf de 3e dag zullen er pigmentkorstjes ontstaan.Deze mag u
niet geforceerd verwijderen door krabben, peuteren of wassen, doet u dit toch dan kunnen er
ontstekingen ontstaan of het kleurpigment kan met de korst verdwijnen. De korstjes zullen vanzelf loslaten
als de huid eronder begint te genezen.
Na 5 á 7 dagen is er bijna niets meer te zien van de lipliner. Dit is een normale reactie en na 3-4 weken zal de
kleur ineens tevoorschijn komen.
Vermijden gedurende 7 dagen
Zeep, gezichtsreinigers en water t.p.v. het gepigmenteerde gebied.
·
Verzorgingscréme, Aloë Vera producten, Retine A & Glycolic Acids op gepigmenteerde gebied tijdens
·
het genezingsproces.
Niet met de vingers aanzitten.
·
Overmatig U.V. licht, (dus ook geen zonnebank).
·
Zwembaden, jacuzzi’s en sauna’s.
·
Voor het douchen de lippen goed insmeren met zalf om contact met water, shampoo en conditioners te
·
vermijden.
De eerste 3 á 4 dagen géén vuile bezigheden als tuinieren, paardrijden, verbouwingen enz., om een
·
eventuele infectie te voorkomen.
4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen
·
Voor het tandenpoetsen de lippen insmeren met zalf.
·
Maak geen gebruik van zogeheten “whitening-tandpasta”.
·
Geen sambal of pittige kruiden.
·
Opmerkingen
MEDICATIE BIJ EEN KOORTSLIP:
·
3 dagen voor de behandeling smeren met zovirax en 4 weken 2xdaags 1 L-lysine tabletten en vitamine
C innemen voor de behandeling.
7 dagen na de behandeling smeren met zovirax en 2xdaags 1000 mg L-lysine tabletten en vitamine C
·
innemen.
Niet eten bij koortsblaren noten, zaden, uien, champions, chocolade en gelatine.
·
Waarschuwing:
Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij heftige pijn
altijd contact op met de huisarts.
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