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NAZORG

METEEN NA DE BEHANDELING

Het 1 ste uur na de behandeling om de 15 minuten de wenkbrauwen afkuisen
met een watje
In de namiddag de wenkbrauwen uitwassen met een neutrale shampoo,
daarna afdrogen en Terramycine (oogzalf) inmasseren (niet vet en niet droog)
Indien u een verdovende prik heeft gehad :
- Doorheen de dag 10x met de ogen goed open en dichtknijpen
- Slapen met een extra hoofdkussen

VANAF MORGEN
Gedurende 5 dagen (enkel 's morgens)
- De wenkbrauwen eerst afkuisen met een klam watje, daarna droog deppen
- Terramycine zalf in masseren (= wonde soepel houden)
Twee dagen geen intensieve sport beoefenen (zweet is niet goed voor
de inkapseling van het pigment)
Één week geen sauna, stoombad, zwembad
Één week geen make-up aanbrengen aan de wenkbrauwen
2 weken na de behandeling mag u dagelijks Sun Block (factor 50) gebruiken om
uw pigment te beschermen en langer te behouden. Zowel winter als zomer!!

t
Hoe beter je zorgt voor je nieuwe brows hoe mooier het resultaa
+32 476 68 97 99
karen@dermatopigmentatie.be
www.dermatopigmentatie.be
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GENEZINGSPROCES

DAG 1

DAG 2-3

OMG! NIEUWE BROWS, EEN
BEETJE TE
GROOT EN TE DONKER MAAR
NOG STEEDS PRACHTIG!

WOW, KLEUR IS VEEL TE DONKER
EN ZE ZIJN NOG STEEDS EEN
BEETJE
GEZWOLLEN...

DAG 8-14
HMMM...
DE KORSTJES/VELLETJES
ZIJN
VERDWENEN, MAAR MIJN
KLEUR
IS OOK WEG?

DAG 21-27
KLEUR KOMT TERUG EN ZE
BEGINNEN ER ECHT GOED UIT
TE ZIEN MAAR ZE MOGEN
NOG WAT DONKERDER!

DAG 3-7
OH NEE,IK KRIJG
KORSTJES/VELLETJES!

DAG 28-56
PERFECT! I LOVE
MY BROWS

Indien er een touch-up nodig is dan kan u volgende week bellen om uw afspraak
vast te leggen
(deze kan u laten doorgaan binnen de 4 tot 8 weken na uw eerste behandeling)

