Wat is permanente make up (PMU):
Permanente make up is de ideale oplossing voor iedereen die er elk moment van de dag
verzorgd uit wilt zien, ook is dit zeer geschikt voor personen die allergisch zijn voor gewone
make up. s’ Ochtends opstaan met de voor u gewenste wenkbrauwen en/of eyeliner scheelt
u een hoop tijd in uw ochtendritueel.
Heeft u een litteken of huidaandoening waar u zich aan stoort? Dit kan in vele gevallen met
de juiste pigmentatie technieken en natuurlijke huidkleuren worden gecorrigeerd en
gecamoufleerd. Het originele litteken blijft uiteraard aanwezig, maar d.m.v. deze methode
wordt het litteken veel minder zichtbaar.
Permanente make up blijft onder alle omstandigheden (regen, zweten etc..) op zijn plaats.

Waar moet u opletten voor de behandeling:
U mag minimaal 24 uur voor de behandeling geen alcohol nuttigen aangezien alcohol het
bloed dunner maakt. Dit heeft negatieve gevolgen voor uw behandeling omdat het pigment
hierdoor minder goed zal hechten.
Als u verdoving wilt tijdens de behandeling kunt u EMLA crème verkrijgen bij de apotheek op
vertoon van een recept van uw huisarts. Een tube van 5 ml is voldoende voor 2
behandelingen. U mag de EMLA crème 1,5 uur van te voren aanbrengen.
Bij het plaatsen van eyeliners mag u geen contactlenzen dragen. Dus zou ik u willen vragen
om u bril mee te nemen. Contactlezen mag u weer dragen wanneer u geen korstjes meer
heeft. Als tip zou ik u willen mee geven dat het verstandig is om uw haar voor de
behandeling te wassen, aangezien u de behandelde huid 2 a 3 dagen dient droog te houden.
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Hoe gaat de behandeling in zijn werk:
Met binnenkomst wordt u ontvangen met een lekker bakkie koffie of thee, terwijl u
ondertussen de informatie krijgt over de risico’s, en de toestemmingsformulier invult.
Daarna bespreken we uw wensen en kijken we samen naar welke kleur geschikt is voor u.
(Bij het zetten van de wenkbrauwen teken ik eerst een vorm, zodat u een duidelijk beeld
krijg van hoe de wenkbrauwen eruit komen te zien.) Zodra u akkoord met de kleur en vorm,
start ik met het pigmenteren. Bij permanente make up wordt er met een steriele ultradunne
naald natuurlijke mineralen (goedgekeurde pigmenten) aangebracht in de huid.
(Bij het corrigeren en camoufleren van littekens heeft u eerst een intake/proefbehandeling
nodig om te kijken of het mogelijk is om uw litteken/huidaandoening te behandelen.)

Waar moet u op letten na de behandeling:
Na de behandeling krijgt u een nazorgformulier mee, hierin staat duidelijk uitgelegd hoe u de
behandelde huid moet verzorgen. Toch is het handig om te weten dat de behandelde huid
minimaal een week na de behandeling niet in aanraking mag komen met make up, zon, zee
of chloorwater.

Voor wie is permanente make up niet geschikt:
Mensen die bepaalde ziekten of aandoeningen hebben zoals diabetes, hart – en vaatziekten, immuunziekten, chronische huidziekten (eczeem), en hemofilie. Of bij het
gebruik van medicijnen zoals anti stollingsmiddelen of bloedverdunners. Mocht u twijfelen,
dan raad ik u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.
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Hoelang blijft uw permanente make up mooi:
Permanente make up blijft gemiddeld 1 tot 3 jaar zitten. Om een blijvend mooi resultaat te
behouden is het aan te raden om elk jaar uw permanente make up op te laten frissen, zoals
extra haartjes te laten pigmenteren en de kleur bij te werken. Dit is aan te raden omdat
permentente make up zal vervagen door de zon en door vernieuwing van de huid.

Het verwijderen van oude permanente make up:
Het is mogelijk om te donkere en misplaatste permanente make up op te lichten of te
verwijderen. Dit wordt gedaan met een speciale techniek waar oplossende vloeistof aan te
pas komt, een groot voordeel hiervan is dat dit geen littekens achterlaat.

U kunt bij Lorenza’s Beauty Art terecht voor:

- PMU Wenkbrauwen Hairstrokes

- PMU Eyeliners: Infralash en Medium Eyeliners

-

Het corrigeren en camoufleren van
littekens.
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