
- Risico’s en Algemene Voorwaarden -

Informatie over de risico’s van semi-permanente make-up en algemene 
voorwaarden 


Zorg dat je goed uitgerust bent, en goed hebt gegeten.

Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik , ziekten of 
gezondheidsklachten. 


Laat geen permanente make-up aanbrengen: 


• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling  

   hebt ondergaan

• wanneer er minder dan twee weken geleden botox werd gezet.

• wanneer er over minder dan twee weken botox wordt gezet

• op een litteken dat minder dan een jaar oud is

• op een plek waar minder dan zes weken geleden (semi-)permanente 

   make-up is gezet

• op een plek waar minder dan drie maanden geleden (semi-)permanente  

   make-up of een tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet  

   genezen is

• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen

• als je onder invloed bent van alcohol of drugs

• als je zwanger bent en tot 6 maanden na de bevalling

• wanneer je borstvoeding geeft, en tot 6 maanden na de zwangerschap, of   

   3 maanden na de borstvoeding.




Daarnaast wordt het afgeraden om permanente make-up te laten zetten als je 
last hebt van één van de volgende aandoeningen: 


• diabetes 

• hemofilie 

• chronische huidziekten 

• immuunstoornis 

• hart- en vaatafwijkingen. 

 
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen/
bloedverdunners of antibiotica ? En wil je toch PMU? Overleg dan eerst met je arts.


Voorzorg


De voorzorg is erg belangrijk om een mooi resultaat te krijgen.


• de dag voor de behandeling mag je geen alchohol of drugs gebruiken.

• de dag zelf geen koffie.

• de week voorafgaand aan de behandeling geen aspirine of ibuprofen.Paracetamol 

mag wel.

• gebruik in de week voorafgaand geen (multi)vitamines waar magnesium   

  in zit.


Nazorg 

Nieuwe semi-permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte 
verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel 
veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties leiden tot minder mooie genezing van 
de wenkbrauwen. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de 
behandelde huid genezen is. De behandelaar geeft schriftelijke uitleg over de nazorg 
van permanente make-up. Lees dit goed door. 



Algemene voorwaarden 


• Bij WauwBrauw zullen we altijd een eerlijk advies geven over de te verwachten 
resultaten. Echter werken we op levende huid waardoor we geen garantie kunnen 
geven. Het kan zo zijn dat de pigmentatie na twee behandelingen nog niet voldoende 
resultaat heeft gegeven. In dat geval kun je binnen 8 weken een extra nabehandeling 
inplannen (€ 50,-). We geven geen geld terug.


• Wanneer je al eerder, elders permanente make-up hebt gehad vragen wij om eerst 
een adviesgesprek in te plannen zodat we samen kunnen kijken of we het te 
verwachten resultaat kunnen behalen.


• De nabehandeling dient plaats te vinden na minimaal 6 weken en maximaal 8 weken 
na de eerste behandeling. Wegens de volle agenda mag deze meteen ingepland 
worden in onze online agenda. 

• Wanneer de afspraak niet door kan gaan of verplaatst moet worden, dien je dit 
minimaal 24 uur vantevoren door te geven.Anders zijn wij genoodzaakt de helft van 
de gereserveerde behandeling te berekenen. 

• Het is aan de klant om zichzelf goed in te lezen over permanente make-up en de 
eventuele risico’s. Wij hebben alle info over de behandeling op de website geplaatst. 
Bij WauwBrauw gaan wij ervan uit dat deze aandachtig is doorgenomen voorafgaand 
aan de behandeling.




