
Nazorg instructies voor  

permanente make-up 

 
De genezingstijd bedraagt ongeveer 4 tot 8 weken. Uw gezondheid en het naleven 
van de instructies spelen hierbij een grote rol.  
 
Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd absoluut noodzakelijk. Let goed op 
de volgende punten: 
 

• Wenkbrauwen: de eerste 7 dagen mag er geen water op het behandelde 
gebied komen en mag u er niets op smeren. Lippen: de eerste 3 dagen mag 
er geen water op het behandelde gebied komen en mag u er niets op 
smeren. Na dag 3 moet u de lippen insmeren met vaseline. 
 

• De eerste 7 dagen mag het behandelde gebied niet blootgesteld worden aan 
zonlicht buiten (let op: zonnebanken mag 4 weken niet). Na de eerste 7 dagen 
minimaal SPF30 aanbrengen op het behandelde gebied als u onder de 
natuurlijke zon gaat.  
 

• De eerste 4 dagen mag u niet sporten. 
 

• De eerste 4 weken mag u niet onder de zonnebank, in de sauna/stoombaden 
en mag u niet zwemmen.  
 

• Smeer niets op het behandelde gebied. Dus geen zalf, vaseline, lotion etc. 
(Uitzondering: lip pigmentatie behandeling, na de derde dag mag u vaseline 
smeren). Gebruik alleen wat uw PMU specialiste u heeft geadviseerd.  
 

• Druppel geen wonddesinfectie-middel (sterilon/betadine) op het behandelde 
gebied.  
 

• Gebruik geen cosmetica op het behandelde gebied tijdens het 
genezingsproces. 
 

• Niet met de handen aan het behandelde gebied komen. De korstjes en 
schilfertjes mogen er absoluut niet van af getrokken worden. Wacht rustig af 
tot de schilfertjes er van zelf af vallen.  
 

• Neem bij extreme roodheid, pus, bloeding en/of pijn aan het behandelde 
gebied meteen contact op met uw PMU specialiste. 
 



• Extra instructies specifiek voor de lippen:  
o Eerste dag geen alcohol nuttigen 
o Eerste 3 dagen niet zoenen 
o Eerste 3 dagen niet pittig eten en uitkijken met hete dranken/soepen 
o Eerste 2 weken geen gezichtsbehandelingen laten uitvoeren 
o Eerste 2 weken geen fillers laten zetten 


