
WAT IS PERMANENTE MAKE UP?

Permanente make-up of PMU is het aanbrengen van pigmenten in de lederhuid. Dit
gebeurt met een pen waarin een naald/hygiënemodule wordt geplaatst. Permanente
make-up lijkt qua techniek op een tatoeage, maar het doel is iets anders. Op een
subtiele en heel natuurlijke wijze brengen we pigmenten in de bovenste huidlaag aan.

KAN POWDERBROW TOEGEPAST WORDEN OVER PMU ALS COVER UP?

Dit is mogelijk mits de PMU bijna niet meer zichtbaar is door vervaging.
Vermeld u altijd bij het maken van een PMU afspraak dat u al reeds PMU heeft laten doen in
het verleden.
Graag vragen wij u ook even een foto naar ons te sturen om het goed te kunnen beoordelen.

IK BEN ZWANGER OF IK GEEF BORSTVOEDING. MAG IK BEHANDELD WORDEN?

Bent u zwanger? Ten eerste van harte gefeliciteerd!

Helaas raden wij af bij zwangere vrouwen om PMU te laten zetten. Er is geen bewijs dat de

pigmenten die gebruikt worden schadelijk zouden zijn voor de ongeboren baby, maar de

meeste specialisten nemen geen risico. De kans op infectie is klein, maar mocht dit wel

gebeuren kan dit risico’s meebrengen voor uw kindje. Ook is de huid tijdens de

zwangerschap gevoeliger. Door hormonen verandert de huid van een zwangere vrouw en kan

het zijn dat pigmenten minder goed worden opgenomen door de huid. Het beste kunt u 6

maanden na de zwangerschap permanente make-up laten zetten.

HOELANG BLIJFT PERMANENTE MAKE-UP ZITTEN?

Gemiddeld blijft PMU 1 tot 1,5 jaar zitten. Het pigment zal nooit helemaal verdwijnen, maar

het zal met de tijd vervagen. Dit komt voornamelijk door blootstelling aan UVA- UVB stralen

(daglicht), zonnebank en peelings. Wanneer de kleur begint te vervagen kunt u een

touch up laten doen.

IS DE BEHADELING PIJNLIJK?

Tijdens de behandeling werken we met een verdovende créme op het te behandelen gebied.

U voelt wel de hoge trillingen van het op en neer gaan van de naald, maar dat is zeker niet

pijnlijk. Uiteraard is de pijngrens voor iedereen verschillend. Wat door de een als pijn wordt

ervaren is voor de ander een gekriebel op de huid. Wij nemen de tijd om de verdoving goed

te laten inwerken. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ook voor de ogen is het

volledig pijnloos.

https://debrowlounge.nl/veelgesteldevragen/
https://debrowlounge.nl/veelgesteldevragen/


DE KLEUR NA DE BEHANDELING IS ERG DONKER, BLIJFT DIT ZO?

De kleur kan de eerste dagen (ongeveer een week) aanmerkelijk donkerder zijn. Direct na de

behandeling zal de behandelde huid wat rood en licht gezwollen zijn, dit is meestal binnen

een paar uur weer verdwenen.

ZIJN DE NAALDEN HYGIËNISCH?

Voor elke klant wordt een nieuwe steriele verpakte naaldmodule gebruikt.

WAT IS EEN INFOMEND CONSENT?

Een Informed Consent is een vragenlijst die wordt voorgelegd voordat u een PMU
laat aanbrengen.
Tevens nemen wij alle contra-indicaties met u door, dit omdat PMU in combinatie met een
aantal medicijnen of ziekten niet aan te raden is.

KAN PMU BIJ IEDEREEN WORDEN TOEGEPAST?

Helaas is het niet mogelijk om bij iedereen PMU toe te passen. Daarom is het belangrijk om
vooraf aan te geven of u huidaandoeningen heeft. Dan kan kunnen wij u vertellen of u wel of
niet behandeld kunt worden.
Op de volgende plaatsen brengen wij geen PMU aan:

● op plekken waar u het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt
ondergaan

● op een litteken dat minder dan een jaar oud is
● op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd
● op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg

gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is
● op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken, wijnvlekken of

zwellingen.
Bent u diabetes?

Bij diabetes (suikerziekte), is PMU in sommige gevallen af te raden omwille van een minder
goede wondheling. Hierdoor kunnen kleurverschillen in het pigment ontstaan en is het
resultaat niet mooi. Niet alle patiënten hebben echter een slechte wondgenezing. Bij de
meeste patiënten is het dus geen probleem mits zij de zich houden aan de nazorg die
voorgeschreven wordt.




