
 

LIPPEN 

Voorzorg 

 Zorg voor goed gehydrateerde lippen wanneer u voor de behandeling komt. Zeer droge 
lippen kunnen niet behandeld worden. Wanneer u veel last heeft van droge lippen kunt u 
in de dagen voorafgaand aan de behandeling deze zacht scrubben met een lipscrub of 
met een beetje honing met bruine suiker. De liphuid zal dan iets verzachten.  

 Bij de behandelingen van de lippen is het risico aanwezig dat u een koortslip krijgt. 
Wanneer u in het verleden vaker last heeft gehad van een koortsblaar dan weet u dat dit 
vaak komt door slechte weerstand / trauma. Het is aan te raden om twee weken voor de 
behandeling te starten met het smeren van Zovirax. Ook wanneer u nog nooit last heeft 
gehad van een koortsblaar. De Zovirax mag ook na de behandeling nog twee weken 
gebruikt worden om het risico te verminderen. 

 Gebruik in de 48 uur voorafgaand aan de behandeling geen aspirine, ibuprofen of alcohol 
i.v.m. de bloed verdunnende werking hiervan. Dit kan het resultaat beïnvloeden. 

 Tijdens uw menstruatieperiode is het mogelijk dat de huid iets gevoeliger is. 

Nazorg 

Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte 
verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en 
littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot minder mooie 
resultaten leiden. Als u de permanente make-up goed verzorgt duurt het twee tot 
zes weken totdat de behandelde huid genezen is. Het is belangrijk dat u 
onderstaande regels de eerste 10 dagen na de behandeling volgt voor een mooie 
genezing en pigment behoud. 

 Voorkom dat de lippen erg droog worden. U krijgt na de behandeling een crème mee die 
u voorzichtig op de lippen mag deppen om deze te hydrateren. Gebruik hiervoor een 
schoon wattenstaafje en niet uw vingers. 

 Gebruik tijdens de eerste 10 dagen geen make-up op uw lippen. 
 Vermijd de eerste 10 dagen stromend water. 
 Vermijd overmatig zweten in het gelaat de eerste 10 dagen. 
 Vermijd de eerste tien dagen (bubbel)baden, zwembaden, stoombaden en sauna’s.  
 Vermijd pittig eten de eerste paar dagen. 
 Probeer de eerste week indien mogelijk rietjes te gebruiken. Dit is beter voor het 

genezingsproces. 
 Gebruik geen peelings op de lippen. 
 Niet plukken aan de velletjes/korstjes die ontstaan. 
 Gebruik de eerste 10 dagen geen whitening tandpasta. 
 Als de velletjes verdwenen zijn en u wilt in de zon, gebruik dan SPF 50 op de lippen.  
 Ik werk volgens de GGD richtlijnen en heb een GGD vergunning. De kans op een 

allergische reactie / infectie is door het hanteren van deze richtlijnen zeer klein. Er zijn 
weinig gevallen bekend van allergische reacties op pigmenten waardoor het niet nodig 
wordt geacht om een patch-test uit te voeren voor de behandeling. Op aanvraag is dit wel 
mogelijk. Uiteraard wordt er van u verwacht dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de 
nazorg-instructies om eventuele risico’s te minimaliseren. Uiteraard is het krijgen van een 
allergische reactie helaas nooit volledig uit te sluiten. Raadpleeg bij twijfel uw arts.  



 

Wat kunt u verwachten na de behandeling? 

 Direct na de behandeling zullen de lippen gezwollen zijn. De liphuid is erg teder en 
zwelling is niet te voorkomen. Deze zal echter niet lang aanhouden.  

 Direct na de behandeling zal de lipkleur een stuk feller/ donkerder zijn dan het 
uiteindelijke resultaat. Dit zal de eerste dagen veranderen. 

 Een enkele persoon krijgt last van een koortslip. U mag de zovirax blijven smeren.  
 Roodheid, zwelling, gevoeligheid en droogheid zijn allemaal normale gevolgen van de 

behandeling. 
 Vermijd zeer vettig, pittig, zuur voedsel en alcohol tijdens de eerste 10 dagen.  
 Lippen genezen in de volgende fases: té donker – té licht – precies goed. 
o 1) De felle/te donkere kleur die direct na de behandeling zichtbaar is zal langzaam gaan 

‘vervellen’. U moet hier niet aan gaan plukken. Dit zou het genezingsproces verstoren en 
kan voor verminderde pigment opname zorgen. 

o 2) Wanneer de velletjes verdwijnen lijken de lippen weer erg licht van kleur. Dit is de 
nieuwe laag huid die gevormd is. Het pigment zit onder deze laag. 

o 3) De kleur begint langzaam terug te komen. 
 Na ongeveer 30 dagen ziet u het uiteindelijke resultaat van de behandeling. 
 De liphuid is bij iedereen anders en onvoorspelbaar wat genezing betreft. Sommige 

huiden zullen bij de eerste behandeling flink wat pigment opnemen terwijl andere huiden 
zeer subtiel de kleur opnemen. Dit is vooraf niet te voorspellen / garanderen. 

Touch-ups 

 De eerste nabehandeling zit bij de prijs inbegrepen. Deze vindt plaats na 6 tot 12 weken 
na de eerste behandeling. Ik zal deze direct met u proberen in te plannen. 

 Zoals eerder aangegeven is iedere huid anders en is het niet te garanderen hoe de huid 
pigment opneemt en vasthoudt. Het pigment zal langzaam gaan vervagen, maar dit is 
voor elke huid anders. 

 Boek tijdig uw touch-up behandelingen 

En verder.. 

 Het resultaat is nooit te garanderen aangezien dit erg kan verschillen door huidtype, 
leefstijl, de nazorg in de eerste 10 dagen en de nazorg op lange termijn.  

 Gebruik een zonnefactor spf 50 om de huid te beschermen. Blootstelling aan de zon en 
zomnnebank zorgt voor vroegtijdige vervaging van het pigment. 

 Gebruik geen chemische peelings op de lippen. Dit zorgt voor vroegtijdige vervaging van 
het pigment. 

 Gebruik geen laser / licht therapie op de lippen i.v.m. vroegtijdige vervaging of 
verkleuring. 

 Onderhoud is aan te raden om de lippen mooi te houden 

 

  


