INFOFICHE PERMANENTE MAKE-UP
Wat is permanente make-up?
PMU is een behandeling waarbij huidvriendelijk kleurpigment met een
ultradunne steriele naald in de opperhuid wordt ingebracht. Imperfecties worden
gecorrigeerd en sterke punten worden geaccentueerd.
Permanente make-up wordt ook wel “micropigmentatie” of “semi-permanente
tattoo” genoemd.
Wat is het verschil met een tatoeage?
Bij een tatoeage wordt het pigment dieper in de huid aangebracht dan bij semi-permanente
tatoeage. In deze laag worden de pigmenten ingekapseld waardoor dit proces niet meer terug te
draaien is. Ieder gezet stipje zal zichtbaar blijven en bovendien kan er in de loop van de jaren
kleurverandering optreden.
Bij PMU worden de pigmenten minder diep aangebracht. De pigmenten zullen geleidelijk aan
afgevoerd worden door uw eigen lichaam. De periode is onder meer afhankelijk van het huidtype
en de aard van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: als voor de wenkbrauwen een blonde tint is
gekozen, zal deze eerder vervagen dan een zwart pigment dat gebruikt wordt voor een eyeliner.
Snel & veilig.
De behandeling duurt ongeveer 2 uur en u kan zich daarna gewoon zelf verplaatsen. U hoeft niet
voor een chauffeur of vervoer te zorgen.
Voor de behandeling wordt de huid verdoofd, waardoor de behandeling goed te verdragen is
maar desondanks is de plaatsing van permanente make-up niet pijnloos.
De naalden waar mee gewerkt wordt zijn wegwerp-exemplaren. Voor elke cliënt wordt er een
nieuwe steriel naald gebruikt. Alle pigmenten zijn conform de EU-wetgeving; geen AZO, nikkel,
zware metalen,…
Contra-Indicaties
Laat geen permanente make-up aanbrengen:
Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan
•
Op een litteken dat minder dan een jaar oud is
•
Op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet
•
Op een plek waar minder dan zes weken geleden een PMU of tatoeage is weg gelaserd
•
of waar de laserwond nog niet genezen is
Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen
•
Als je een actieve koortsblaas hebt (bij pmu van de lippen)
•
Als je onder invloed bent van alcohol of drugs
•
Als je zwanger bent
•
Diabetes
•
Epilepsie
•
Hemofilie
•
Chronische huidziekte
•
Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee pmu wordt gezet
•
Immuunstoornis
•
Hart- en vaatafwijkingen
•
Botox (min. 3 weken tussen behandeling)
•

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of
antibiotica? En wil je toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een
uw specialist.
Hebt u een plastisch chirurgische ingreep ondergaan, zoals ooglidcorrectie,
facelift, inspuiting met botox of fillers… Overleg met uw specialist vanaf wanneer
we pmu mogen plaatsen.
Voorbereiding
Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent
uitgerust en vooraf iets gegeten en gedronken hebt. Stel ons op de hoogte van eventueel
medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties.
Heeft u reeds oude permanente make-up op uw wenkbrauwen; gelieve eerst een foto door te
sturen alvorens u een boeking maakt!
Drink geen alcohol 24u voor uw behandeling.
Heeft u snel pijn: neem dan een Dafalgan Forte 1Gram ongeveer 30 min voor uw behandeling.
Alles wordt vooraf uitvoerig besproken en uitgetekend zodat u ziet hoe uw wenkbrauwen, ogen
of lippen er zullen uitzien. Wij geven graag ons advies voor het mooiste resultaat. Pas als u
helemaal tevreden bent over de vorm en kleur, starten we de behandeling.
Belangrijk voor de full lips:
Haal medicatie op voorschrift bij uw dokter indien u last hebt van koortsblaasjes.
•
Hydrateer de lippen goed enkele weken voor de behandeling.
•
Belangrijk voor de wenkbrauwen:
Laat de haartjes mooi staan, zo zien we perfect waar de natuurlijke wenkbrauw groeit.
•
Deze worden mooi geëpileerd tijdens de behandeling.
Belangrijk voor de ogen:
Breng uw lenzenpotje en –product mee om de lenzen uit te doen net voor de
•
behandeling.
Geen wimperextensions.
•
Breng uw bril mee om op te zetten na de behandeling.
•

Nazorg
Om het genezingsproces goed te laten verlopen en om infectie en littekenweefsel te voorkomen,
is het zeer belangrijk dat u de nabehandeling thuis nauwkeurig opvolgt. Hoe de huid na de
behandeling reageert is bij elke persoon verschillend. In de meeste gevallen kunt u meteen uw
dagelijkse activiteiten hervatten, maar u dient wel alle regels hieronder in acht te nemen.

UW PERMANENTE MAKE-UP IS NET GEPLAATST
Tijdens en na de behandeling van permanente make-up kan de huid rood of
lichtjes opgezwollen zijn. Deze zwelling kan bij gevoelige personen ook nog de
eerstvolgende dagen optreden. Om de zwelling te verminderen, mag ijs of coldpack op de permanente make-up gelegd worden. Opgelet, nooit ijs of coldpack rechtstreeks op de huid leggen. Bescherm de huid eerst met een niet
pluizend droog handdoekje of washandje.
GEDURENDE 7 TOT 10 DAGEN NA DE BEHANDELING:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Dag 1: hou uw pmu droog, enkel mag u het wondje deppen (niet wrijven) met vochtige
wattenschijfjes.
Vanaf dag 2: Breng 1 tot 2 keer per dag een anti-infectieuze zalf aan op de behandelde
huid, met een vers wattenstaafje, (niet met de vingers!). Een ultra dun laagje is voldoende!
Gelieve de zalf zachtjes aan te stippen of zacht te rollen over de huid, weinig druk
uitoefenen en zeker niet wrijven waardoor korstjes kunnen loskomen. De huid moet
gewoon soepel blijven: niet te droog, niet te vettig.
Aanraking met lotions, demake-up producten, zeep of andere reinigingsproducten moet
vermeden worden.
Geen maquillage aanbrengen op de behandelde zone.
Het is aan te raden om niet intensief te sporten (transpiratie - eerste 3 dagen).
Geen sauna, stoombad of jacuzzi. Zwemmen in een zwembad of in de zee is ook sterk
afgeraden. Houdt dus rekening bij het aanbrengen van permanente make-up met uw
vakantieplannen.
Zolang de huid nog niet volledig hersteld is, zijn de pigmenten bijzonder gevoelig voor UVlicht. Daarom niet in de zon liggen en ook geen zonnebankbeurt nemen. Ook hier geldt
dat u rekening moet houden met uw vakantieplannen.
Niet roken. Ook niet in de rook zitten, want nicotine kan infectie veroorzaken.
Vermijd wrijving op de behandelde zone. (zoals b.v. pet, muts, helm, sjaal…)
Vermijd dat de huid gestretcht wordt.
Indien er kleine korstjes op de geplaatste permanente make-up gevormd worden, mogen
deze zeker niet afgekrabd worden. Na enkele dagen vallen ze vanzelf af. Dit is uiterst
belangrijk! Geef uw huid de tijd om de korstjes vanzelf af te stoten. Zo bevordert u de
optimale opname van het pigment en voorkomt u ook infecties en vorming van
littekenweefsel. (Indien er na 10 dagen toch nog korstjes aanwezig zijn, dan mag u deze
zachtjes afweken, dit om extra zuurstof te geven aan de huid.)
Bij extreme roodheid, bloeding, zwelling, irritatie, infectie, wondvocht of bij pijn altijd
contact opnemen met uw arts.

NA DE EERSTE 10 DAGEN
Nadat de korstjes zijn afgevallen, ziet de huid er uitwendig wel genezen
•
uit, maar inwendig is het genezingsproces nog volop aan de gang. Hier
is het belangrijk om even geduld uit te oefenen, want tijdens het
genezingsproces is de kleur nog onderhevig aan verandering. Wachten
tot de 4 tot 6 weken verstreken zijn vooraleer optimaal te beoordelen. Bij
de nabehandeling ondernemen we de juiste acties om uw permanente make-up tot in
alle details te perfectioneren.
Maak tijdens het zonnen (ook zonnebank) altijd gebruik van een sunblock (factor 30 of
•
hoger) ter plaatse van het behandelde gebied om de kleur langer te behouden.
Geen chemische peeling gedurende 6 maanden na de behandeling.
•
Geen crèmes met fruitzuren en vitamine A gebruiken.
•
OGEN
De ogen kunnen sterk opzwellen tijdens en na de behandeling. Ijs of coldpack op de huid
leggen kan hierbij helpen om te ontzwellen. Bescherm de huid eerst met een handdoekje of een
washandje. Nooit ijs of coldpack rechtstreeks op de behandelde zone leggen.
De eerste nacht na de behandeling, is het aangeraden om met uw hoofd iets hoger te liggen, lig
niet te plat, dit om het vocht beter te laten circuleren, en vochtophoping te verminderen.
Het kan zijn dat de ogen de eerstvolgende ochtend na de behandeling meer gezwollen zijn.
Gedurende de nacht verloopt de drainage van vocht zeer langzaam, en stapelt het vocht zich op
rond de ogen. Dit vocht zal geleidelijk aan gaan draineren gedurende de dag, waardoor de ogen
geleidelijk aan ontzwellen.
Indien u zich blootstelt aan de zon, altijd een zonnebril opzetten.
Leg de anti-infectieuze zalf in de koelkast, dit werkt verzachtend & rustgevend.
LIPPEN
Week 1:
Zolang er korstjes/velletjes op de lippen zijn, is de permanente make-up te donker van
•
kleur. Hou de lippen goed vettig (met wattenstaafje, NIET met de vingers, zachtjes
aanstippen, niet te veel druk uitoefenen, niet wrijven!), dit werkt heel verzachtend en
neemt een droog en branderig gevoel weg.
De korstjes vallen niet allemaal op hetzelfde moment af. Hierdoor heb je tijdelijk enkele
•
donkere plekjes (waar nog korstjes op zitten) en hele lichte plekjes (waar er al een korstje
is afgevallen).
Week 2:
Als alle korstjes afgevallen zijn na 7 tot 10 dagen, is de kleur opvallend lichter, precies
•
alsof de kleur verdwenen is.
Week 3:
De intensiteit van de kleur wordt opnieuw mooi zichtbaar.
•
Tanden poetsen:
Voor het tanden poetsen de lippen aanstippen met de zalf.
•
Maak geen gebruik van zogeheten whitening tandpasta. Indien er toch een druppeltje
•
water aan de lippen komt, dep zachtjes met een verse cleenex, niet met een sponzige
badhanddoek (deze kunnen pluisjes achterlaten op de lippen).
Eten en drinken:

•
•
•
•

Nuttig geen pittig eten en heet drinken.
Peuzel geen ribbetjes of kreeftje, stel dit even uit tot na de genezing.
Drink met een rietje.
Vier uur na de behandeling geen alcohol drinken.

UW PERMANENTE MAKE-UP NABEHANDELEN
Na 6 weken genezing wordt uw permanente make-up nabehandeld. Dit is opnieuw een
volwaardige behandeling die inbegrepen is in de prijs. Deze nabehandeling is zeer belangrijk voor
de kleurintensiteit, houdbaarheid en optimale finishing van uw permanente make-up.
UW PERMANENTE MAKE-UP ONDERHOUDEN
We adviseren om uw permanente make-up na ongeveer 1 tot 2 jaar te laten nabehandelen.
Prijzen
Full lips

€450

Ombre powder brows

€450

Eyeliner bovenaan
Eyeliner onderaan
Oogcontour

€350
€250
€475

In al deze behandelingen is de eerste plaatsing + een correctie binnen de 8 weken inbegrepen.
De prijzen van de behandelingen zijn indicatief en kunnen minimaal afwijken.

