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Informatie over
Permanent Make Up

Permanente Make Up is dé manier om wenkbrauwen, eyeliner of
lipcontour altijd perfect op orde te hebben. Nooit meer bijwerken met een
potlood en perfect onder alle omstandigheden; in het zwembad, in de
sauna, of je nu lacht of huilt. Het blijft perfect. Maar Permanente Make up
kan ook ingezet worden bij medische pigmentaties zoals
Tepelhofpigmentaties, littekencamouflage of het camoufleren van een
schisis (hazenlip) .
Permanente Make Up is een vak apart.
KIJK op HUID werkt met de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur
die ongelofelijk secuur is waardoor pijn tot een minimum wordt beperkt.
PMU wordt met een tussenpoze van 4-6 weken ingezet. Doorgaans zijn er
2 behandelingen nodig. Héél soms zijn er 3 behandelingen nodig.
U betaald bij ons PER BEHANDELING.
Veilig en Betrouwbaar
Deskundigheid en Hygiëne zijn sleutelwoorden bij deze behandeling
De gebruikte pigmenten van onze leverancier staan onder periodieke
controle van de Keuringsdienst voor Waren en zijn allemaal goedgekeurd
en veilig. Er wordt gebruik gemaakt van afbreekbare pigmenten die géén
kankerverwekkende stoffen bevatten.
Ik pigmenteer sinds 1995 jaar en volg internationale masterclasses in de
nieuwste inzichten en technieken in de vorm. Iedere 3 jaar wordt ik door de
GGD gecontroleerd op het naleven van de hygiënerichtlijnen. U kunt dit
terugvinden op de website van de GGD: www.veiligtatoerenenpiercen.nl
Daarnaast ben ik gediplomeerd
ANBOS PMU-specialist.

Cosmetische Permanente Make Up;
Wat zijn de mogelijkheden?


Wenkbrauwen
Wij kunnen wenkbrauwen haartje voor haartje opbouwen in de
zogenaamde Hairstroketechniek of de hyperrealistische
Microblading” (Japanse mesjes- techniek) . Ook ontbrekende
stukjes in uw wenkbrauwen kunnen we bijwerken.
Een nieuwe techniek is de Ombré techniek.
Kijk op onze website of onze FB agina voor foto’s



Eyeliners
Met Permanente Make Up heeft u altijd sprekende ogen. U heeft ook
de mogelijkheid om verschillende kleurstellingen te aanbrengen. Grote
ogen kunnen we optisch kleiner laten lijken (brede eyeliner) en kleine
ogen kunnen we optisch groter laten lijken (fijne lashliner).

Lippen
Met een lipliner kunnen we uw lipcontouren die ongelijk en vaag
zijn verfraaien of een extra accent bereiken. De laatste jaren is het
inkleuren
van volledige lippen, de z.g. Full Lips erg gewild.


Medische Permanente Make Up;
Wat zijn de mogelijkheden?



Tepelhofpigmentatie
Heeft u een borstreconstructie ondergaan of een
borstverkleining of heeft u een tepelhof dat niet zo mooi gevormd is
dan kunnen wij d.m.v. PMU een tepelhof maken.



Schisis
D.m.v. PMU kunnen wij een schisis (hazenlip) heel goed
corrigeren en een mooie lipvorm maken



Alopecia
Vrouwen én mannen die deze auto-immuunziekte hebben kampen
vaak met onzekerheid. Bij deze mensen groeien er plaatselijk óf
over het gehele lichaam géén haren. Door wenkbrauwen en/of
zachte eyeliners te pigmenteren kunnen wij een beetje
zelfvertrouwen teruggeven. Bij patienten met een autoimmuunziekte zijn meestal enkele behandelingen extra nodig.



Vitiligo
Storen de vitiligo pigmentvlekken je? Maken ze je onzeker? Dan
zou het camoufleren van de vlekken met Permanent Make Up een
oplossing kunnen zijn. De vlekken zullen niet meer opvallen en je
huid is nagenoeg egaal van kleur



Hoe wordt Permanente Make Up aangebracht?
Met een flinterdunne steriele naald wordt een speciaal veilig
pigment vlak onder het huidoppervlak aangebracht..
Permanente Make Up wordt langzaam lichter.
Gemiddeld blijft deze 1 tot 3 jaar mooi.



Is het aanbrengen van Permanente Make Up gevoelig/pijnlijk?
Het is niet helemaal gevoelloos maar door de huid van te voren
te behandelen met een verdovingscrème wordt het tot een
minimum beperkt. Belangrijk is dat u goed uitgerust bent en
liever niet de week voor de menstruatie komt omdat men dan
tóch al veel gevoeliger reageert. U mág van te voren 2 x 500gr.
Paracetamol innemen.



Hoe gaat u het te behandelen gebied verdoven?
U dient zelf zorg te dragen voor verdovingscrème: EMLA 5 gr.
Deze is op recept via uw huisarts verkrijgbaar.



Hoe lang blijft Permanente Make Up zitten
Dit is bij iedereen verschillend en afhankelijk van diverse factoren zoals
het afweersysteem, blootstelling aan UV-licht gebruik van
scrubproducten/behandelingenof vette huid. Ook het afpeuteren van
korstjes beïnvloedt de retentie.
Voor sommigen zal een jaarlijkse Touch Up nodig zijn voor een ander
misschien om de 2-3 jaar. De kleur zal langzaam vervagen.
Hairstroke technieken voor wenkbrauwen moeten jaarlijks worden
bijgewerkt



Ben ik na de behandeling toonbaar?
Bij boveneyeliners kan in uitzonderingsgevallen een lichte zwelling
optreden die doorgaans binnen 24 uur afneemt. Het is raadzaam om
vooraf thuis iets in de koelkast te leggen waarmee u kunt koelen.
De kleur is de eerste dagen erg nadrukkelijk aanwezig en vaak te
donker. Na genezing zal de kleur 30-35% verminderen in intensiteit
waardoor het effect natuurlijker wordt.



Hoe lang duurt een behandeling?
Inclusief voortekenen en verdoven plannen wij de volgende tijd in de
agenda:
Eyeliners 2uur - Wenkbrauwen 2uur – Full Lips 2,5uur



Ik ben niet tevreden over mijn huidige permanent make up. Wat zijn de
mogelijkheden?
Dat is afhankelijk van de reden van ontevredenheid; Vorm? Kleur?
Soms kunnen we corrigeren maar het zou óók kunnen dat wij u
adviseren éérst de oude PMU weg te laten laseren. Dit laatste kan ook
in onze salon. De laserbehandelingen worden uitgevoerd door een
deskundig arts.

Resultaten zullen zo goed zijn als de
PMU-specialist die
je kiest!
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Alles staat of valt met de expertise van een
Permanent Make Up EXPERT die je kiest!
















Als u jonger dan 16 jaar bent.
Met eyeliners: als u lijdt aan oogaandoeningen, zoals diabetes
retinopathie, blepharitis, glaucoom en staar.
Als u hemofilie ( bloedstollingsziekte) heeft
U last heeft van keloïdvorming (gestoorde wondgenezing)
Als u koorts heeft op de behandeldag.
Als u een koortslip heeft op de dag van de behandeling
Als u diabetes bent uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van uw arts
voor zowel type 1 als type 2. Dit i.v.m. verhoogde kans op infectie en
slechte wondgenezing
Bij diverse immuunziektes. Bij twijfel vragen wij altijd een schriftelijke
goedkeuring van uw behandelend arts
Als u chemokuren volgt.
Als u zwanger bent
Als u hormoonhoudende zalf op de te behandelen plek heeft gesmeerd



MAG IK MAKE- UP AANBRENGEN?
U mag géén make up aanbrengen op het behandelde gebied
totdat de huid genezen is. Dit is doorgaans 5 dagen.



MAG IK PERMANENT MAKE UP NÁ EEN OOGLIDCORRECTIE?
Dat mag vanaf 3 maanden na de ingreep



IK OVERWEEG PERMANENT MAKE UP VAN MIJN
WENKBRAUWEN ÉN EEN OOGLIDCORRECTIE. WAT IS DE BESTE
VOLGORDE?
Eérst de ooglidcorrectie en daarna de wenkbrauwen.



IS DE HAIRSTROKETECHNIEK VOOR IEDERE HUID GESCHIKT?
Nee niet voor iedere huid. Heeft u hele grove poriën, een hele vette
huid of veel rimpeltjes op de plek waar gepigmenteerd moet worden
dan adviseer ik een schaduwtechniek een zg.”poeder”-wenkbrauw óf
de allernieuwste Ombrétechniek. In sommige gevallen zou de
mesjestechniek nog een mogelijkheid kunnen zijn.



WORDT MEDISCHE PIGMENTATIE VERGOEDT DOOR DE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR?
Dat is afhankelijk van uw verzekeraar, van de plek die gepigmenteerd
moet worden en of de behandelaar een ANBOS specialisatie PMU
heeft. Wat betreft dat laatste bent u bij ons in goede handen. U dient
zelf uw verzekeraar te vragen of u voor vergoeding in aanmerking komt.



Toestemmingsformulier
Voorafgaande aan de behandeling vragen wij u een informed consent
in te vullen en te ondertekenen. Hierin worden o.a. vragen gesteld over
uw gezondheid. Dit informed consent kunt u downloaden via onze
website



Welke voorzorgsmaatregelen moet u in acht nemen?
- Drink 24 uur van te voren géén alcohol, dit bevordert het bloeden en
daarna eventuele zwelling.
- Neem geen aspirine of ibuprofen. Paracetamol mag wel
- Gebruikt u bloedverdunners vraag aan uw behandelaar of u 5 dagen
van te voren mag stoppen. Als u veel bloedt tijdens de behandeling
zal het pigment niet blijven zitten.
- Plan niet in de week voorafgaande aan de menstruatie, u bent dan nl
extra gevoelig
- Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen uit moet doen bij een
eyeliner behandeling. Neem een bril mee voor alle zekerheid.
- Gebruik 1 week van te voren geen crèmes van Nivea, l’Oréal of Olaz
rondom de ogen als u eyeliners wil. Door de samenstelling van deze
producten ondervinden wij problemen met het inbrengen van de
pigmenten. Dit geldt ook voor waterproof mascara. Draagt u
wimperextensions dan moet u deze eerst laten verwijderen

-

-

-

-

Als u uw lippen laat pigmenteren laat u dan 2 weken van te voren het
gebruik van lipverzorgende balsems achterwege
Gebruik geen corticosteroïdencrème ter plekke voorafgaande aan de
pigmentatie
Heeft u een koortslip dan pigmenteren wij niet. U zult u
behandeling uit moeten stellen
Wilt u uw lippen laten pigmenteren en u heeft regelmatig last van
een koortslip dan is het belangrijk dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen neemt:
Begin 1 week van te voren met L-Lysine 500 van bv het
merk Orthica. 3 per dag innemen.
Een andere mogelijkheid is Acyclovir, dit is uitsluitend op doktersrecept
verkrijgbaar. Na de behandeling smeren met Zovirax.
Voedingssupplementen tot 1 week na de behandeling blijven
gebruiken om een uitbraak te voorkomen.



Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje beurs
aanvoelen. Soms is er wat zwelling te zien. Dat is heel normaal het is
immers een schaafwondje. Probeer de huid zo lang mogelijk droog te
houden maar minimaal 48 uur! ( na de mesjestechniek geldt een
andere nabehandeling, deze vind u terug in de nazorgflyer die u
meekrijgt)



De eerste dagen zal het pigment erg donker zijn maar als de korstjes
(vliesjes) er af zijn na een gemiddeld 5 dagen dan wordt de kleur 3040% lichter bij wenkbrauwen en eyeliners, en 70% lichter bij lippen.
KRAB DE KORSTJES ER NIET AF! Na een dag of 5-6 zijn de korstjes
er bijna af en lijkt het er op dat uw wenkbrauwen grotendeels
verdwenen zijn. Geen paniek; dit is een normaal proces. 10 dagen later
zult u zien dat de kleur weer op komt. Na de 2e behandeling zijn ze
klaar.



Ga de eerste maand na de behandeling niet onder de zonnebank of in
de zon. Blijf daarna uw wenkbrauwen altijd in te smeren met een Sun
block om snel vervagen of verkleuren te voorkomen



Voor de beste genezing is het beter om 1 week niet te sporten, naar de
sauna en/of het zwembad te gaan. Zweet (zout) trekt namelijk de
pigmenten eruit.



Binnen 1 maand na de behandeling geen Vit.A houdende producten
gebruiken of peelingen op de PMU. Chemische peelingen mogen pas
na 6 maanden



Gebruik geen make up op de plaats waar de permanente make up
gezet is.



Als u de lippen heeft laten pigmenteren is het raadzaam om géén
whitening tandpasta te gebruiken. Ook zure en pittige etenswaren
raden we af omdat dit niet prettig is aan de wondjes.



Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen,
kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op met de
huisarts.

Lijsbeth heeft 20 jaar ervaring, is in het bezit van ANBOS-specialisatie PMUspecialist en werkt als full time Permanent Make Up Expert.
De salon is GGD-gecertificeerd en voldoet dus aan de strenge hygiënische eisen
.

Permanent Make Up Certificaten van opleidingen en Internationale
Masterclasses:
2016: Internationale Masterclass Wing Eyeliner door Sarah Thomaere - België

2016: Masterclass Ombré Wenkbrauwen door Edyta Filzik - Nederland
2016: Internationale Masterclass Full Lips door Andrea Toth – Hongarije
2016: Internationale Masterclass Full Lips Tünde Méhn – Hongarije
2016: Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Tünde Méhn – Hongarije
2015: Internationale Masterclass Advanced Eyeliners door Andrea Toth – Hongarije
2015: Internationale Masterclass Volume Lips door Alexander Sivak – Rusland
2015: Internationale Masterclass Microblading door Branko Babic – Servië
2015: Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalia Smirnova – Rusland
2015: Internationale Masterclass Wing Eyeliner door Zina – België
2014: Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalya Yeremenko – Estland
2013: Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Alina Soloveva-Rusland
2013: Tepelhofcorrectie en Littekencamouflage Ecuri
2013: Diploma ANBOS- specialisatie Permanent Make Up Specialist
2005: Masterclass CIS Color System NC
2003: Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen NC
2002: Masterclass Lipliner NC
2002: Masterclass Eyeliners NC
2002: Masterclass Full Lips NC
1996: Diploma Permanent Make up

Wilt u meer werk van me zien ga
dan naar
mijn website:
www.permanentmakeupexpert.nl
of naar onze facebookpagina:
www.facebook.com/
permanentmakeuplijsbeth

Permanent Make Up
EXPERT
Lijsbeth

heet u van harte
welkom!
Bel 0495-460374 of
Mail info@pmuexpert.nl

