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Nazorginstructie 
 
Tijdens het zetten van permanente make-up gaat de huid kapot, waardoor er een 
wond ontstaat. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot de 
behandelde huid genezen is. Je mag met een permanente make-up wel douchen.  
 
Behandel de PMU als volgt:  
 

 Houd de behandelde huid minimaal 3 dagen zo droog mogelijk. Hoe droger 
de huid, hoe sneller deze kan genezen. Dus met het reinigen van het gezicht 
om de wond heen werken. Met douchen de douchekop niet op het gezicht 
richten. Mocht de wond  toch nat worden, dep deze dan droog met een 
schone tissue; 

 Houd de PMU zoveel mogelijk droog;  
 Smeer de wond eventueel gedurende 3 dagen, maximaal 1 maal per dag (bij 

voorkeur voor het slapen), in met de zalf die u van de behandelaar heeft 
meegekregen (of met Bepanten crème). Gebruik geen andere zalf en laat de 
zalf ook niet door iemand anders gebruiken; 

 Druppel geen andere wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op 
de wond. 

 
Zorg dat je tijdens het genezingsproces:  
 

 de behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je                                                                        
de huid verzorgt);  

 niet krabt aan de behandelde huid;  
 de PMU niet bedekt 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 zonnebank.  

 
Het afstoten van het pigment zal tussen de 3e en 4e dag na de behandeling 
plaatsvinden. De kleurintensiteit zal hierdoor met 30 tot 50% afnemen. Dit is mede de 
reden dat een nabehandeling noodzakelijk is. 
 
De behandelde huid blijft ook na 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.  
 


