
Informatie mbt permanente make-up! 

Lees deze informatie goed door.  

De behandeling vergt veel concentratie, daarom is het van belang dat je weet hoe wij te werk gaan. 

 

Iemand mee nemen: 

Allereerst is het niet gebruikelijk om iemand mee te nemen naar de afspraak. Mocht jij je hier wel 

prettiger bij voelen om iemand mee te nemen dan vraag ik je dit alleen te doen tijdens een intake 

gesprek. Meldt dit wel van tevoren. Het is niet leuk als ik iemand uit de ruimte moet sturen omdat 

eventueel de concentratie verstoord wordt. Je kunt ook niet praten met deze persoon tijdens de 

behandeling 

 

Kinderen: 

Kinderen kunnen absoluut niet mee komen naar de afspraak.  

 

Opnames: 

Het maken van opnames, bellen of filmen is niet toegestaan. Tijdens de behandeling ben ik 

geconcentreerd bezig. Als je begint te praten dan veranderd je mimiek, waardoor er beweging in je 

gezicht komt. Hierdoor kan er tijdens de behandeling ergens pigment komen wat niet wenselijk is. 

 

Lenzen: 

Je mag geen lenzen dragen als we de eyeliner(s) gaan zetten. Deze mag je ook na de behandeling 

gedurende 3 dagen NIET dragen. Zorg er dus voor datje een bril bij je hebt mocht je niet zonder je lenzen 

kunnen. Na 3 dagen mogen de lenzen weer in maar mag je GEEN andere vloeistof voor je ogen gebruiken 

dan steriel water. Alles waar een zoutoplossing in zit heeft een negatieve invloed op het herstel van je 

eyeliner(s)! Heb je hele gevoelige, waterige of allergische ogen, dan is dit misschien niet de behandeling 

voor jou. De ogen produceren een zoute vloeistof waardoor pigment niet of niet goed zal pakken. 

Wimperextensions: 

Draag je wimperextensions, dan moeten deze minstens 6-8 weken voor de behandeling eraf zijn. Heb je 

deze alsnog zitten, dan gaat de afspraak NIET door maar worden de kosten wel in rekening gebracht en 

heb je nog maar recht op 1 behandeling! De lijm die gebruikt wordt gaan op den duur "in" de huid zitten 

waardoor de eyeliner niet goed wil "pakken". Hier kan ik geen garantie op geven. 

Zusjes geen tweeling: 

De twee gezichtshelften zijn niet gelijk. Perfectie willen we graag bereiken, maar niets is perfect! Het "P" 

woord wordt dus niet gebruikt in de PMU. De helften zijn zusjes, geen tweeling!  Nieuwe behandelingen 

(of dat nu ogen, wenkbrauwen of lippen zijn) bestaan altijd uit minimaal 2 sessies. Een enkele keer is een 

derde keer nodig. Het is nooit in 1 keer goed! Geduld is echt nodig hierin; de huid in het gezicht is zo dun 

en gevoelig dat er echt in laagjes gewerkt moet worden. 

Wees realistisch. Natuurlijk is het prima om met voorbeelden te komen van hoe je het zou willen, maar er 

zijn maar een handjevol Doutzen's op deze wereld. Uiteindelijk moet de PMU bij je gezicht passen. We 

gaan dus ook niet naar de modetrend van nu kijken. Het worden jouw persoonlijke wenkbrauwen. Ik 

bepaal of ik iets ga zetten of niet. Voel ik me er niet prettig bij, dan doe ik het niet. Uiteindelijk loop je 

met mijn handtekening op je gezicht en moeten wij er beide achter staan.  

 

Ik probeer een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bereiken. De onderstaande illustratie laat zien hoe het 

Genezingsproces bij je wenkbrauwen kan verlopen. Houd hier rekening mee. 



 

Voor de behandeling: 

• Neem de dag voor de behandeling geen alcohol of drugs. 

• Gebruik de dag zelf voor de behandeling geen koffie 

• Twee weken voor de behandeling geen botox of fillers 

• Twee weken voor de behandeling geen peelings of producten met Retinol 

• Twee weken voor de behandeling geen zonnebank of zonnen 

 

Na de behandeling: 

• Twee x per dag schoonmaken met een unicura zeep en droog deppen 

• 5 dagen niet sporten dat je gaat zweten 

• 5 dagen niets op de wenkbrauwen smeren (liefst 7 dagen)  

o Alleen als er korstjes komen en het gaat erg jeuken dan mag je vaseline er op doen maar 

niet pulken 

• Niet aan korstjes pulken 

• Bij lippen behandeling als je koorstlippen hebt gehad dan twee weken vooraf starten met 2000mg 

L-lysine tabletten (drogist) 

• Vermijd na de behandeling van de lippen warm en koude dranken. (Evt rietje) 

• 7 dagen geen make-up om je pmu (lippen, ogen of wenkbrauwen). Het zijn open wondjes waar 

we geen infecties willen hebben, immers dit is nadelig voor het eindresultaat 

• Eerste twee dagen elke avond een schoon kussensloop 

  

Bent je zwanger of geeft je borstvoeding? Helaas kunt u nu geen pmu behandeling krijgen. 

 

De touch-up behandeling vindt plaats met 6-8 weken. We plannen deze direct in na de behandeling. Het 

kan altijd gebeuren dat je door omstandigheden een afspraak moet verschuiven maar je bent zelf 

verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak binnen de 12 weken na de eerste behandeling. 

Als dit niet mogelijk is dan vervalt de garantie en is er geen restitutie mogelijk. 

Een PMU behandeling kan nooit in 1 keer dit wordt altijd opgebouwd in 2 soms 3 sessies waarbij het van 

belang is dat het binnen deze periode plaats vindt.  

 


