
Nazorg instructie permanente make-up 
U heeft net een permanente make-up behandeling gehad.  
Na de behandeling kan er een lichte zwelling ontstaan en de huid  
kan mogelijk geïrriteerd aanvoelen. U hoeft zich geen zorgen te  
maken dit hoort bij de genezing. Voor het beste resultaat en voor  
een goede genezing dient u de nazorg instructies strikt op te volgen.  
 
Zeker niet doen: 
 

• Raak de behandelde huid zo min mogelijk aan, hygiëne is tijdens de genezingstijd 
absoluut noodzakelijk. 

• Er ontstaan kleine korstjes na de behandeling, ga niet aan de korstjes krabben,  
maar laat de huid dit zelf afstoten. 

• Druppel geen wonddesinfectiemiddelen op de wond zoals Sterilon of Betadine. 
• Draag geen pleisters of verband over de behandelde huid. 
• Breng de eerste 14 dagen in geen geval cosmetica, crèmes of make-up aan op de 

behandelde plek.  
• Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, 

bubbelbaden, natuur zwemwater) Maak tevens geen gebruik van sauna of stoombad. 
• Stel de PMU plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een 

beschermingsfactor). 
• U mag gedurende 14 dagen niet sporten, inspanningen opent poriën en hierdoor kan 

zweet in de wond spoelen. 
 
Zeker wel doen: 
  

• Houd de behandelde huid de komende 14 dagen droog, indien nodig: dep de 
behandelde plek droog met een schone tissue.  

• Gebruik na de genezingstijd op permanente make-up plek altijd een hoge 
beschermingsfactor tijdens het zonnen. 

• U kunt voor na de eerste 14 dagen een verzorgende crème aanschaffen voor 
verlichting en tegen eventuele jeuk van het genezen. 

• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, kleurverandering, ontsteking  
van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts. 

• Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op, 0111-413114 
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