
 

WENKBRAUWEN 

Voorzorg 

 Gebruik in de twee weken voorafgaand aan de behandeling geen hui verdunnende 
middelen op de wenkbrauw huid ( glycolzuur, vitamine A, peelings). 

 Het is prettig als de wenkbrauwen niet geverfd zijn wanneer u voor de behandeling komt. 
Mocht dit wel zo zijn, geef dit dan aan. 

 Als u normaal de wenkbrauwen bijtekent dan mag u dit ook doen als u voor de 
behandeling komt. Dit is vooral prettig als u een specifieke vorm wenst. Op deze manier 
krijg ik een goed beeld van wat u graag wilt. Vervolgens gaan we samen de perfecte 
vorm creëren voordat we aan de behandeling gaan beginnen. 

 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. 

 Probeer de wenkbrauwen zo min mogelijk aan te raken. 
 Direct na de behandeling mag u met een vochtig wattenschijfje de pigmentatie 

schoonmaken. Rustig deppen, niet boenen. Hiermee verwijder je het lymfevocht. Herhaal 
dit elk uur (4x) 

 Na 6 uur mag u een dun laagje Perfect Heal After Care aanbrengen met een 
wattenstaafje. 

 U mag de wenkbrauwen de volgende ochtend en avond met een zachte reiniging 
wassen. Was eerst uw handen goed en meng vervolgens wat reiniging met water in uw 
handen en ga zachtjes over de wenkbrauwen heen. Dep deze daarna droog met een 
tissue. Zorg dat de huid weer volledig droog is. Breng hierna de Perfect Heal After Care 
aan. 

 Daarna mag u ’s Ochtends en ’s avonds een kleine hoeveelheid (ter grote van een 
rijstkorrel) van de Perfect Heal After Care aanbrengen op de wenkbrauwen met een 
wattenstaafje. Ik raad u aan dit zeker de eerste 7 dagen te doen. U hoeft nu niet meer de 
wenkbrauw te reinigen. 

 De genezing kan jeuk veroorzaken, maar het is belangrijk dat u niet gaat krabben.  
 Vermijd stromend water (de eerste week). 
 Vermijd zwembaden, bubbelbaden, stoombaden en sauna’s. 
 Vermijd de zon en zonnebank. UV straling kan het pigment van de wenkbrauwen 

beïnvloeden. 
 U mag sporten, maar voorkom zweten in het gelaat. Het zout aanwezig in zweet kan het 

pigment van de wenkbrauwen beïnvloeden. 



 

 Gebruik liever geen vaseline of bepanthen op uw wenkbrauwen. Het beste is om deze 
droog te laten genezen. 

 Gebruik geen make-up, cremes en peelings op de wenkbrauwen tijdens de 
genezingsperiode. 

 Geen massages of gelaatsbehandelingen tijdens de genezingsperiode. 
 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? 

 Verwacht GEEN perfect genezen wenkbrauwen na uw eerste behandeling. Het is een 
proces van zeker twee behandelingen dus geduld is een vereiste. 

 De eerste behandeling wordt een mooie vorm en symmetrie gecreëerd. De tweede 
behandeling is om te perfectioneren en de kleur te intensiveren. 

 Tijdens de eerste twee weken na de behandeling kunnen de wenkbrauwen per dag 
verschillend uitzien. Geen paniek, dit hoort bij het proces! 

 Direct na de behandelingen zullen de wenkbrauwen iets donkerder van kleur en meer 
gedefinieerd uitzien. Dit kan een aantal dagen aanhouden. 

 Na een aantal dagen kunnen de wenkbrauwen droger gaan uitzien en kan er duidelijke 
korstvorming te zien zijn die begint af te brokkelen. Ga hier niet aan plukken, maar laat 
dit proces natuurlijk verlopen. Door te plukken aan de korstjes kunt u vlekjes veroorzaken 
in de wenkbrauwen. 

 De genezing is niet klaar wanneer de korstjes afgevallen zijn. Wanneer alle korstjes zijn 
afgevallen kan de kleur van het pigment erg licht lijken en kan de huid een beetje rozig  
ogen. Dit komt doordat er zich een nieuw laagje huid vormt tijdens de genezing en het 
pigment daaronder zit. De kleur zal zich langzaam gaan ontwikkelen en kan de eerste 4 
weken van dag tot dag verschillen. 

 Wanneer de korstjes afgevallen zijn mag u wel wenkbrauw poeder / potlood gebruiken. 
 De wenkbrauwen hebben 4 tot 6 weken nodig om volledig te genezen. Vandaar dat een 

nabehandeling niet vroeger dan 6 weken na de eerste behandeling mag plaatsvinden.  
 We kiezen altijd een kleur pigment die bij u past. Tijdens de tweede behandeling kunnen 

we de kleur nog intenser maken. Het is ook mogelijk dat de kleur te licht uitpakt op uw 
huid, dan kunnen we tijdens de tweede behandeling een donkerder pigment kiezen. Ik 
werk altijd volgens het principe: beter te licht dan te donker. Iedere huid is anders en 
geneest daardoor ook anders. 

 Het is mogelijk dat u jeuk ervaart door de genezing van de bovenste huidlaag. Probeer 
hier niet aan te krabben. 
 
 
 
 
 
 

 



 

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! Wanneer de kleur begint te vervagen kunt u een 
touch up boeken en zullen we de kleur opfrissen. U betaald hiervoor 1/3e van de prijs 
wanneer u deze boekt in de 12 maanden na uw initiële behandeling of 2/3e van de prijs 
als u de touch-up boekt na 12-24 maanden na de initiële behandeling. Wanneer u wacht 
totdat de wenkbrauwen te erg vervaagd zijn en opnieuw gevormd moeten worden in twee 
behandelingen dan betaald u de originele prijs. 

 Touch-ups worden gemiddeld geboekt tussen 129 maanden en 24 maanden na de eerste 
behandeling. 
 

  



 

 

  

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 
zonnebank zorgt voor vroegtijdige vervaging van het pigment. 

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

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

 Onderhoud is aan te raden om de wenkbrauwen mooi te houden. 
 


