
GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOOR SEMI-PERMANENTE MAKE-UP

Semi permanente make-up ook micropigmentatie genoemd, is het aanbrengen van kleurpigment onder de 
oppervlakte van de huid door middel van een klein, steriel, wegwerpbaar mesje of naaldje. 
Dit om de vorm van de wenkbrauw, lippen en ogen te perfectioneren. 

De behandeling duurt gemiddeld 2,5 uur en bestaat uit 2 sessies.  
Tijdens de eerste behandeling wordt de kleur en vorm besproken en toegepast.  
Na 5-8 weken volgt een nieuwe afspraak om te kijken hoe u reageert op de behandeling.  
Hierbij wordt ook een touch-up en eventueel kleine aanpassingen gedaan.  

De semi permanente make-up blijft gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals: 
het gebruikte kleurpigment, het huidtype, de after care, de blootstelling aan de zon, levensstijl, metabolisme, 
medicatie, leeftijd en gebruik van skincare (Retin-A). Daarom is het aan te raden om uw semi-permanente make-
up te laten opfrissen na 8 maanden tot 1 jaar. 

Belangrijk voor de behandeling

• Geen alcohol (48u) 
• Geen bloedverdunners (in samenspraak met de arts) 
• Geen pijnstillers (48-72u) 
• Geen gelaatsbehandelingen, chemische peelings, laser of botox (4 weken) 
• Gebruik geen Retinols, visolie of collageen (4 weken) 
• Geen antibiotica (4 weken) 
• Geen Roaccutane 
• Geen koffie of groene thee (dag van de behandeling) 
• Niet sporten (dag van de behandeling) 

Bij pmu voor de lippen: 1 week voor de behandeling scrubben met uw tandenborstel en hydrateren met een 
lipbalsem. Wacht 8 weken na/voor het plaatsen van fillers. 
Als u ooit een koortsblaas heeft gehad, moet u voor en na de behandeling medicatie nemen om een doorbraak 
te vermijden. Ga hiervoor naar uw huisarts. 

Tijdens de behandeling

De pijngrens varieert van persoon tot persoon. Er wordt alles aan gedaan om de behandeling zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen. Geen enkel gelaat is van nature symmetrisch, toch wordt er gestreefd naar het 
creëren van het beste eindresultaat. 

Belangrijk na de behandeling

Lichte roodheid en zwelling is mogelijk na de behandeling. 
De semi-permanente make-up zal er na de behandeling donkerder uitzien dan verwacht.  
Tijdens het genezingsproces zal de kleur verlichten. Pigmentverlies is mogelijk na de eerste 
behandeling, tijdens de touch-up behandeling wordt dit bijgewerkt. In sommige gevallen is soms een 3de touch 
up-nodig, dit is niet in de prijs inbegrepen. Het volledige herstel duurt ongeveer 4 tot 6 weken.  

After care

Na de behandeling is het belangrijk om de behandelde zone juist te verzorgen.  
De juiste nazorg zal u meekrijgen na de behandeling.  

- De behandelde zone mag niet blootgesteld worden aan de zon gedurende 3 weken 
- De zone mag niet nat worden gedurende 7 dagen. 
- Geen sport of sauna gedurende 7 dagen. 
- Het is een open wondje en vereist de juiste zorg, niet aankomen met vuile handen, niet prutsen. 
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Risico's

Het zetten van semi permanente make-up brengt risico's met zich mee. 
Zoals litteken vorming, infecties en allergische reacties. Vermeld altijd voordien aan wat u precies allergisch 
bent. Het is af te raden de behandeling te ondergaan als u een allergisch bent voor lidocaine, nikkel of kleurstof. 
De semi permanente make-up kan vervagen of in uitzonderlijke gevallen volledig verdwijnen. 

De behandeling moet vermeden worden tijdens of bij

• Zwangerschap en borstvoeding 
• Chemotherapie tot 12 maanden nadien 
• HIV en Hepatitis 
• Hemofilie 
• Plastische chirurgie in het gelaat binnen de 6 maanden 
• Chemische peelings, laser of botox binnen de 4 weken 
• Gebruik antibiotica binnen de 4 weken 
• Diabetes 
• Huidkanker 
• Keloïdevorming 
• Herpes 
• Kwetsuren 
• Immuunstoornis 
• Chronische huidziekte 
• Verstoorde wondgenezing 
• Hartproblemen 

Boeken en algemene voorwaarden

Het eindresultaat is verschillend van persoon tot persoon en zijn gerelateerd aan externe factoren.  
Een terugbetaling van de behandeling is niet mogelijk. Annulatie en herboeken minimaal 7 dagen op voorhand.  
Gelieve tijdig uw touch-up behandeling te boeken, deze moet binnen de 10 weken na uw eerste behandeling 
vallen. Indien u uw afspraak niet tijdig annuleert of nakomt zal de afspraak in rekening gebracht worden.  
Betalen kan contant, met de smartphone (Bancontact app of Payconiq).  Een aanbetaling van 50 euro dient 
gedaan te worden. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht op de dag van de behandeling. 

De cliënt werd geïnformeerd over deze schoonheidsbehandeling, heeft de verstrekte informatie begrepen en 
heeft toegestemd met deze behandeling. 

Datum 

…………………………… 

Voornaam, naam  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening
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