
Permanente Make-up 

een investering in uzelf! 

 

Uw ogen, lippen en wenkbrauwen bepalen in belangrijke mate uw 

uitstraling. Vaak worden zij dan ook door make-up geaccentueerd. 

Permanente make-up, een unieke dermopigmentatietechniek, garandeert 

u een perfecte make-up onder alle omstandigheden. Het is een volkomen 

veilige methode en zonder problemen zelfs op de meest allergische huid 

toepasbaar. 

 

De behandeling: 

Voor het plaatsen van de permanente make-up wordt de huid grondig 

voorbereid en lokaal verdoofd. De vorm en de kleur van de aan te 

brengen make-up wordt op voorhand bepaald in overleg met de klant. Het 

aanbrengen van de permanente make-up duurt ongeveer 45 minuten. 

Minimaal 4 weken na de eerste behandeling kan een correctie plaats 

vinden waarbij nog enkele accenten worden gelegd voor een optimaal 

resultaat. Deze correctie is eenmalig en is bij de kostprijs inbegrepen mits 

deze binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats vindt. 

 

Uw behandeling in vertrouwde handen. 

Het aanbrengen van permanente make-up vereist vakkundigheid en 

precisie. Goede apparatuur, gedegen scholing, perfecte kleurstoffen dus 

garandeerd een zeer mooi resultaat. Alle behandelingen worden 

uitgevoerd met steriele materialen. 

Wil je graag meer informatie over permanente make-up? 

Bel ons op 0416 - 382849 of stuur ons een e-mail. 
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NABEHANDELINGSADVIES 
Na de behandeling kan de huid rood of lichtjes opgezwollen zijn. De 

zwelling kan bij gevoelige personen ook nog de eerstvolgende dagen 
optreden. Om de zwelling te verminderen mag ijs of cold pack op de 

permanent make-up gelegd worden. 

 
 

Opgelet: het ijs of cold pack nooit rechtstreeks op de permanent make-
up (eerst een tissue, dan een wattedoekje en dan pas ijs of cold pack). 

 



Gedurende 5 dagen mag de permanent make-up niet in aanraking komen 

met water. 
 

Gedurende de eerste week na de behandeling kunnen kleine korstjes op 

de geplaatste permanent make-up. Deze mag men zeker niet afkrabben. 
De korstjes vallen na enkele dagen reeds af. Ter bescherming dient men 

de eerste vier dagen volgend op de behandeling een verzorgende 
infectueuze zalf aan te brengen. 

 
Gedurende deze eerste week: 

 
 geen maquillage aan brengen en dus ook de ogen niet reinigen 

 geen sauna nemen 
 geen zonnebeurt nemen 

 niet gaan zwemmen 
 

 
De wenkbrauwen: 

Na de pigmentatie zullen de wenkbrauwen te donker zijn, zolang de 

korstjes niet afgevallen zijn. Als alle korstjes weg zijn worden ze lichter. 
De zalf ’s-morgens en ’s-avonds aanbrengen. 

 
De ogen: 

De ogen kunnen na de permanent make-up gezwollen zijn. Bij gevoelige 
personen kan dit enkele dagen aanhouden. Er mag ijs of cold pack 

opgelegd worden, volgens de hierboven gegeven instructies. De oogzalf  ’s 
morgens en ’s avonds aanbrengen. Als alle korstjes weg zijn, kan de 

eyeliner iets fijner en iets lichter van kleur zijn. Deze kunnen wij bij de 
nadehandeling, indien gewenst verbreden. 

 
De lippen: 

De zalf  ’s morgens en ’s avond aanbrengen. Gedurende de eerste 24 uren 
mag er uitsluitend met een rietje gedronken worden en niet gekust 

worden. Eten is geen probleem, wel direct na de maaltijd crème 

aanbrengen. Zolang er korstjes op de lipcontour zijn is deze te donker van 
kleur. Als de korstjes weg zijn, is het net of de contour verdwenen is. 

Maak u geen zorgen, na 2 weken wordt de gekozen kleur terug zichtbaar. 
 

Belangrijk: u heeft koortsblaasjes. Onmiddellijk Zovirax zalf (apotheek) 
aanbrengen. 

 
 

Nabehandeling: 
Na een periode van minimum 4 weken kan u een nabehandeling laten 

uitvoeren. De maximum tijd voor een nabehandeling is 3 maanden. Indien 
u langer wacht zal een nabehandelingsprijs aangerekend worden. 

 
In het bezit van de GGD vergunning voor Permanente Make-Up. 


