
Blossom Huidverzorging  Nazorg instructie PMU 

 

Tijdens het zetten van Permanente make-up gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. 
Als je PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer 6 weken tot de behandelde huid genezen is. 
Je mag met PMU wel douchen maar de eerste 48 uur de huid op de plaats van de PMU droog 
houden het contact op de plaats van de PMU vermijden. 
  
Behandel de PMU als volgt: 
Na de 48 uur droog houden van de PMU mag  je de huid voorzichtig douchen. 
Smeer voor het douchen de behandelde huid in met de after care zalf die je van je behandelaar hebt 
gekregen of die zij je aanraadt en dep de huid droog na het douchen. 
 
Zorg dat je tijdens het genezingsproces: 
De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt, dus niet gaan krabben aan korstjes omdat daardoor 
het pigment uit de huid gaat en er kale ongepigmenteerde plekken ontstaan. 
Na het douchen de huid droogt dept met schone handen en een schone handdoek. 
De huid niet afdekt met pleisters of verband. 
Bubbelbaden, zwembaden stoombaden  en sauna bezoek vermijdt. 
De behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of zonnebank. De behandelde huid blijft ook na de 
genezing gevoelig voor zonlicht, smeer je PMU daarom altijd in met zonnebrand met een hoge 
beschermingsfactor 30+. 
 
Let op : neem ten alle tijden contact op met huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, 
wondvocht, pussen van de wond, kleurverandering of chronische pijn. 
Indien u deze aanwijzingen opvolgt zal het resultaat van de pigmentatie optimaal zijn en heeft u er 
1,5 tot 2 jaar plezier van. 
 

 
PMU  Inkt Paspoort 
Vanaf 2019 is het verplicht de gebruikte pigmenten te vermelden. Bewaar deze nazorginstructie 
daarom zorgvuldig voor de duur van 7 jaar. 
 
Datum:      Naam: 
 
 
Merk     Kleur      Batch/Lotnr 
 
Kleur 1: 
 
Kleur 2: 
 
Kleur 3: 
 
Kleur 4: 
 
Wenkbrauwen/Lippen/ogen 
 


