PURE INDULGENCE
PERMANENT MAKEUP | BEAUTY

NAZORG INSTRUCTIES
Voor een perfect resultaat is nazorg door de klant zeer belangrijk, dit is van invloed op ongeveer 70% van
het geheelde resultaat. Het is essentieel om direct contact met infectiebronnen te vermijden.
Tot 14 dagen na de behandeling moet het volgende worden vermeden:
- Sporten (in verband met zweten en bacteriën)
- Zwemmen
- Zonnebank en zonnebaden
- Retinol cremes op of rond het behandelde gebied
- Gebruik van MakeUp of huidverzorging (reinigingsmelk, peeling, creme, mascara, lippenstift)
- Krabben en/of wrijven, dit kan zorgen voor infecties en het verlies van pigment
Indien u geen 10-14 dagen wacht kunt u de procedure tenietdoen, dit is ook van toepassing na het
bijwerken.
Nadat de permanente make-up is gezet kan de huid gezwollen zijn. Bij sommige cliënten zwelt de huid
niet, bij andere meer dan gemiddeld, iedere huid heelt en reageert anders. De zwelling kan er voor
zorgen dat de gebieden die behandeld zijn ongelijk lijken, rood, jeuken en geïrriteerd zijn. Wij houden de
van te voren getekende vorm aan, eventuele vorm correctie zal NOOIT plaatsvinden voordat de huid is
geheeld. Pas na het volledig helen van de huid en verwijten van de zwelling zal er opnieuw worden
gemeten en eventueel worden bijgewerkt.
U kunt verwachten dat de PermanenteMakeUp gaat vervagen. Dit varieert van 10 tot 70% en vindt plaats
binnen 7-14 dagen na de behandeling, sommige genieden vervagen meer dan andere. Dit is normaal,
alle PermanenteMakeUp behandelingen vergen 2 behandelingen.
Indien u uw oude PermanenteMakeUp heeft laten verwijderen door middel van laser of andere removal,
maar ook wanneer u een niet gezonde huid heeft (bijv met overmatige huidschilfertjes of littekens), houdt
u er dan rekening mee dat u mogelijk een extra nabehandeling nodig heeft. De kosten hiervan zijn 75
Euro per behandeling.
Binnen 10 weken is er een bijwerk moment, deze is nodig om de behandelde bieden te perfectioneren.
Hierna is het aanbevolen om jaarlijks een nieuwe bijwerk behandeling in te plannen om de kleur en vorm
optimaal te houden. Na genezing raden wij bescherming voor de zon aan om zo de kleurintensiteit van
de pigmentatie te verlengen
Lip, eyeliner en PowderBrows verzorging:
Dag 1: reiniging van de lippen om de 30 minuten met vochtige wattenschijfjes
Dag 2-7: reiniging van de lippen om de 3 uur reinigen met vochtige wattenschijfjes, als de lippen of
wenkbrauwen strak of droog aanvoelen kan er 2-3 maal daags een heel dunne laag aftercare creme
worden aangebracht (deze ontvangt u van ons, geen andere crèmes aanbrengen)
MicroBlading verzorging:
Dag 1: reiniging van de wenkbrauwen elke o 2 / o 3 uren met vochtige wattenschijfjes
Dag 2-14 het behandelde gebied drooghouden, indien nodig 1 maal daags een heel dunne laag
aftercare creme aanbrengen

