
De genezingstijd van permanente make-up bedraagt ongeveer 1 week.
De eerste 3 ‘a 4 dagen is het nog donker en als de korstjes los laten zal het veel lichter zijn (30%) dit
hoort bij het genezingsproces.

Algemene gezondheid en persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd absoluut noodzakelijk.
Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de cosmetische
tatoeage of permanente make-up, zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties bij het niet goed op
volgen van de nazorg instructie.

Verzorging de komende 7 dagen:

1ste dag verzorging
Elke 2 uur met een nat uitgeknepen wattenpad de permanente make-up afdeppen dan droog
deppen met tissue en weer meteen insmeren met Bepanthen zalf / tattoobalm.

Dagen erna
Breng met een wattip 3 x daags een verzachtende tattoobalm aan op de wond gedurende 7 dagen. Meteen na de
behandeling kan de huid iets gezwollen zijn maar dit zal na ongeveer 36 uur verdwijnen. U kan dmv een icepack
(ijsblokjes in een plastic zakje of een coldpack) de zwelling reduceren. Breng een tissue aan op de wond alvorens
u de icepack aanbrengt, om de huid te beschermen.

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.
Raak de permanente make-up zo min mogelijk aan met de handen.
Het kan zijn dat er veel pigment uitstoot zodat dit bij de nabehandeling weer bijgewerkt kan worden.

De komende 7 dagen zijn de volgende handelingen niet toegestaan:

● Geen gewone zeep, gezichtsreinigers  t.p.v. het gepigmenteerde gebied.
● Raak de permanente make-up zo min mogelijk aan met de handen.
● Was indien nodig de wond met een milde ongeparfumeerde zeep en dep droog met een schone tissue.
● Breng in geen geval cosmetica aan op de wond tijdens de genezing.
● Geen verzorgingscréme, Aloë Vera producten, Retine A & Glycolic Acids op gepigmenteerde gebied tijdens

het genezingsproces aanbrengen.
● Stel de wond niet bloot aan zon en zonnebank (ook niet met zonnebrandmiddel)
● Vermijd tijdens de genezing contant met zwemwater, jacuzzi’s, stoombad, bubbelbaden en sauna’s.
● Voor het douchen de wond licht insmeren met vaseline om contact met water, shampoo en conditioners te

vermijden.
● De eerste 3-4 dagen géén vuile bezigheden om een eventuele infectie te voorkomen.
● 4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen.

Waarschuwing:
Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact
op met de huisarts.
Gebruik na genezing altijd op de wenkbrauwen en lippen een sunblock tijdens het zonnen.
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