
                                                           

 

Aftercare PMU Powder Brows 

● Direct na de behandeling:  
De eerste paar uur na de behandeling zal er wat wondvocht ontstaan. De huid kan er rood en wat 
gezwollen uitzien, Dit zal na 24 uur weg gaan trekken. De wenkbrauwen kunnen breder en 
donkerder lijken dan het uiteindelijke resultaat. Raak de wenkbrauwen niet aan met uw vingers.  
 

● 1 t/m 14 dagen na de behandeling 
 
De genezing van de wenkbrauwen zal ongeveer 2 weken duren. Gezondheid en conditie speelt 
hierbij een rol. 
De eerste week zal de pigmentatie aanzienlijk donkerder zijn dan het eindresultaat. Een aantal 
dagen na het zetten van de PMU zal u zien dat er korstjes ontstaan op de wenkbrauwen. Deze 
korstjes dient u met rust te laten dit hoort bij het proces.  
De eerste 7 dagen na de PMU behandeling de wenkbrauwen zo droog mogelijk houden. Tijdens het 
douchen de wenkbrauwen niet nat maken. U mag geen gebruik maken van de sauna, stoombad of 
zwembad. 
Tevens mag u totdat het behandelde gebied genezen is niet zonnebaden of zonnebanken. Let op 
wees voorzichtig met sporten; transpiratie kan de pigmentatie aantasten. Daarnaast mag er geen 
make-up aangebracht worden op de wenkbrauwen. 
Gebruik deze dagen geen zalf of crèmes op uw wenkbrauwen. ( bijvoorbeeld zoals Purol, Vaseline 
Bepanthen, milk of lotion op het behandelde gebied.  
Druppel geen wonddesinfectie middel op het behandelde gebied.  

 
● 2 weken na de behandeling 

 
De korstjes zijn er na 14 dagen voor het grootste gedeelte af. Het pigment zal er veel lichter onder 
vandaan komen. Dit hoort bij het proces. Het pigment zal binnen 5 weken weer wat donkerder 
kleuren.  
 

● Na 6 weken heeft u een nabehandeling nodig (touch up).  Deze behandeling zal meteen met u 
worden ingepland op de dag dat u uw PMU powder brows heeft laten zetten.  
Dit is de perfectie behandeling. De plekjes die tijdens de genezing toch af zijn gegaan vullen we dan 
nog een keer op. De nazorg moet daarna opnieuw gevolgd worden. De wenkbrauwen zullen sneller 
genezen dan na de eerste behandeling. 
 
tip: Wilt u zo lang mogelijk genieten van uw nieuwe wenkbrauwen? Smeer ze dan altijd met een 
factor 50 in voordat u gaat zonnen. Ook raden wij u aan tot 6 maanden na de benadeling aan 
om geen gebruik te maken van chemische peelings. 

 


