
                                

                                                           
 

NAZORGINSTRUCTIE VOOR PERMANENTE MAKE-UP (PMU) 
 

De genezingstijd van PMU bedraagt ongeveer één week. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd 

van de PMU absoluut noodzakelijk. Direct na het aanbrengen van de PMU is de behandelde plek 

ingesmeerd met een zalf op vaseline basis. Je kan met de vaseline basis gewoon douchen. 

Kom je voor eyeliner en draag je contactlenzen? Doe deze dan uit en draag de eerste 4 dagen een bril.  
 

Behandel de permanente make-up wond als volgt: 

1. De huid dient zich op een rustige wijze te herstellen en het pigment heeft tijd nodig om zich in de huid 

te nestelen. Om deze redenen mag men de behandelde delen niet aanraken met de handen. 
2. De eerste drie dagen niet met water in aanraking laten komen. 

3. Behandel de PMU-wond de eerste 10 dagen 3x daags deppend met een wattenstaafje met vaseline. 

4. Houd de permanente make-up zoveel mogelijk droog. 

5. Smeer geen overige huidherstellende crèmes op de wond. 

6. Krabben of peuteren is helemaal uit den boze. Mocht de cliënt dit toch doen, dan zal het pigment op 

die plaatsen worden afgestoten, wat in de regel leidt tot onregelmatige pigmentatie . 

7. Breng in geen geval cosmetica aan op de wond gedurende de genezing.  

8. Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden, 

natuurlijk zwemwater). Maak ook geen gebruik van sauna of stoombad. 

9. Stel de behandelde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel) 

Gebruik ook na de genezingstijd op permanente make-up altijd een hoge beschermingsfactor tijdens 

het zonnen. Inclusief (als het rond de ogen betreft) een zonnebril met een goede UV-bescherming of 

een zonnehoed met klep. Dit is een behoud voor je Permanent Make-up. 

10. Vier tot 14 dagen na de pigmentatie gaat de opperhuid zich vernieuwen en herstellen. De bovenste 

laag laat tijdens het vernieuwingsproces het daarin aanwezige pigment los. Er kunnen zich dan korstjes 

gaan vormen die vanzelf loslaten. Over het algemeen is het resultaat in 50% van de behandelingen in 

één keer goed en 40% heeft een 2e behandeling nodig om de puntjes op de "i" te zetten. Soms gebeurt 

het (10%) dat er een 3e behandeling nodig is om de kleur optimaal te maken. De pigmenten zullen 

langzaam vervagen door natuurlijke celvernieuwing, het afweersysteem, maar ook door externe 

factoren als de invloed van het licht, veel roken, alcohol- en/of medicijngebruik.  

11. Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd 

contact op met de huisarts. 

Na 2 weken kom je voor controle terug. Het is fijn dat je dan je wensen en bevindingen uitspreekt. Na de 1e  

behandeling mag je nooit het eindresultaat verwachten! Bij een eventuele  2e behandeling na 4 weken 

wordt zorgvuldig de kleur en de vorm van het gepigmenteerde gebied verder verfijnd. Deze kan altijd 

donkerder, breder en langer.  

Na verloop van tijd (afhankelijk van vele factoren) kan je Permanent Make-up vervagen.  


