
 
 
 
 
 

 

De genezingstijd van het aanbrengen van Permanente Make-Up bedraagt ongeveer een week.  

Na de behandeling zal de pigmentatie donkerder zijn dan het uiteindelijke resultaat. 

Tijdens het genezingsproces dient u voorzichtig en zorgvuldig met de pigmentatie om te gaan. 

 

De eerste 5 dagen: volg onderstaande instructies 
• Raak de behandelde huid niet met de handen aan.  

• Zorg ervoor dat de behandelde huid niet nat wordt. 

• Breng géén make-up aan.  

• Bedek de PMU niet: dek het ook niet af met pleisters of verband. 

• Peuter niet aan de aangebrachte Permanente Make-Up.  

• Vermijd contact met zwemwater (chloorzwembad, bubbelbad, natuurlijk zwemwater). 

• Ga ook niet in de sauna of in een stoombad. 

• Stel de behandelde huid niet bloot aan zonlicht: ga ook niet naar de zonnebank. 
 
De verzorging 

• Gedurende de eerste dagen mag alleen de speciale vaseline op de PMU worden aangebracht.  

• Breng zowel ’s morgens als ’s avonds een dun laagje op, met een wattip.  
 

Na 5 dagen 
• Mag de huid voorzichtig schoongemaakt worden met gekookt water. 

• Is de huid gesloten; dan kan er make-up aangebracht worden zoals u gewend bent. 

• De behandelde huid blijft ook na genezing gevoelig voor zonlicht: smeer de behandelde huid 

daarom altijd in met zonnebrand. 
 
Nabehandeling 

• Indien nodig wordt een eerste behandeling binnen 2 maanden ‘na behandeld’. 

• Nabehandelingen dienen binnen 2 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. 

• Na de termijn van 2 maanden vervalt het recht op nabehandeling en valt een behandeling 

onder de categorie ‘bijwerken’.  

• Voor een blijvend resultaat is het raadzaam om de PMU tijdig bij te laten werken! 
 
Aansprakelijkheid 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze instructies. Het naleven van deze 

instructies bepaalt het uiteindelijke resultaat. Wanneer deze instructies niet zijn nagekomen dan 

vervalt ook de aansprakelijkheid voor Farm de Beauty. 
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