Nazorginstructies PMU
Patrem Filia bvba, BE 0662.937.484, Roobeek 60, 2370 Arendonk 014-747688
Gefeliciteerd met uw zojuist aangebrachte PMU. Het spannendste is achter de rug.
Tijdens het zetten van de permanente make-up gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. Als je de PMU
goed verzorgt duurt het ongeveer 6 weken tot de behandelde huid genezen is. Twee weken voor het buitenste
gedeelte van de huid genezen is en zeker nog 2 weken erna om het binnenste gedeelte van de huid te herstellen.
Je mag met permanente make-up na 48 uur douchen.
Behandel de PMU als volgt:
Bij de wenkbrauwen:
 De eerste 48 uur na de behandeling geen water, gebruik AKUT van TattooMED.
 Na 48uur mag u de PMU wassen met water en droog deppen met een schone handdoek of tissue.
 Na 48uur mag u met een wat wattenstaafje 2x per dag(ochtend en avond) CARE TattooMed aanbrengen tot
het zakje leeg is.
Bij de ogen:
 De eerste 48 uur na de behandeling geen water, gebruik AKUT van TattooMED.
 Na 48uur mag u met een wat wattenstaafje 2x per dag(ochtend en avond) CARE TattooMed aanbrengen tot
het zakje leeg is.
 Tot dat de korstjes weg zijn mag er geen mascara aangebracht worden. (Gemiddeld 5 tot 7 dagen na de
behandeling).
Bij de Lippen:
 “Labello” aanbrengen wanneer het droog aanvoelt. Bij het gebruik van een “Labello” dient u een nieuwe aan
te schaffen die recht uit de verpakking komt.
 Steeds oppassen bij het drinken en eten.
 Steeds droogdeppen tot de korst verdwenen is.
Zorg dat je tijdens het genezingsproces:
 De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de huis verzorgt).
 Niet krabben aan de behandelde huid.
 De PMU niet bedekken met strakke of bevuilde kleding.
 De behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband.
 (Bubbel)Baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt.
 De behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnenbank.
De behandelde huid blijft ook na de genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je PMU daarom altijd in met
zonnebrand.
Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht,
kleurverandering of chronische pijn.

Patrem Filia is NIET verantwoordelijk voor het niet naleven van de bovengenoemde punten!!

