
 
 

Volg deze gouden regels na de pigmentatie 

Heb je een permanente make-up laten zetten? Na elke pigmentatie 

vormt zich wat lymfevocht. Dat is heel normaal.  

Om ervoor te zorgen dat de pigmentatie het mooiste resultaat oplevert, 

is een snelle genezing heel belangrijk. Neem daarom mijn volgende tips in 

acht. 

Wenkbrauwen pigmentatie 

Direct na de behandeling heb ik de pigmentatie schoongemaakt met een 

vochtig (koud kraanwater) gemaakt wattenschijfje dat ik goed uitkneep 

Niet wrijven of boenen, je wenkbrauwen rustig en krachtig deppen. Deze 

handeling herhaal je vervolgens elk uur. Doe dit thuis 4 keer met een 

vochtig uitgeknepen wattenschijfje of gebruik een schone papieren 

tissue. Hiermee verwijder je het lymfevocht.  

Let op: knijp het wattenschijfje zorgvuldig uit zodat er geen water meer 

uitkomt. 

Na 6 uur breng je een extreem dun laagje speciale crème aan met een 

schoon wattenstaafje. Je kreeg voldoende van deze exclusieve crème mee 

in een kleine proefverpakking. Doe dit thuis 1 keer! Echt niet vaker. 

Eyeliner pigmentatie 

Direct na de behandeling heb ik de eyeliner met koud kraanwater 

gespoeld. Daarna depte ik het droog met een tissue. Er is thuis geen 

nabehandeling nodig. Let erop dat je de eyeliner 48 uur drooghoudt. 

Na een wenkbrauw- en eyelinerpigmentatie geldt: 

✓ Gedurende 5 dagen geen wenkbrauwpoeder of wenkbrauwpotlood na 

een wenkbrauwpigmentatie. Geen oogmake-up en mascara na een 

eyeliner pigmentatie. 

✓ De huid reinigen mag, maar houd de huid rondom de pigmentatie mooi 

droog. 

✓ De eerste 3 dagen de pigmentatie niet met water in contact brengen. 

Dus let op met douchen (geen haren wassen) en in bad gaan.  

✓ De eerste 5 dagen geen zwembad, sauna of zonnebank. 

✓ Stel de pigmentatie niet bloot aan direct zonlicht. 

✓ Krab of peuter niet aan de pigmentatie. Er kunnen zich korstjes 

vormen, wat heel normaal is en hoort bij het genezingsproces. 

Ik verwacht geen complicaties. Maar ontstaat extreme roodheid, een 

zwelling of ontsteking? Neem dan contact op met de huisarts.  

Of neem eerst contact met mij op. Of…, is er iets niet naar tevredenheid? 

Bel mij: 0313 – 47 66 52. 

tel:0313476652

