A LGE M E N E N AZO RG INSTRUCTIES
Vanwege de genezing- én mooi herstel van de huid is persoonlijke hygiëne absoluut noodzakelijk!

Het is normaal dat de behandelde huid tijdens de genezing een beetje trekkerig en/of
geïrriteerd kan aanvoelen, dit is vergelijkbaar met een schaafwondje. Altijd handen wassen
alvorens de huid te verzorgen.
Na 1 tot 7 dagen: het behandelde gebied (wenkbrauwen, eyeliners, lippen en/of medische
pigmentatie) zal door ingedroogde korts-vorming donkerder worden! Raak niet in paniek en heb
geduld, het behandelde gebied wordt lichter zodra de korstjes eraf zijn. Absoluut NIET krabben
of peuteren aan de korstjes!! Laat de huid deze zelf afstoten om littekens te voorkomen. Nazorginstructies opvolgen is probleemloos herstellen!
Na 7 tot 15 dagen: het lijkt alsof er minder pigment gepakt heeft, maar dit komt doordat het
pigment zich nog diep in de huidlaag bevindt en nog naar boven komt.
Na 15 tot 30 dagen: de kleurintensiteit wordt duidelijker.
Na 30 tot 40 dagen: het eindresultaat is zichtbaar van de eerste behandeling.
NB Het uiteindelijke resultaat zal volstaan na de 2e behandeling.
Uitzonderingen: bij medische pigmentatie, lip-pigmentatie en ginger-huidtype zal dit volstaan bij
de 3e behandeling. Er zijn verschillende huidtypes (denk aan een vette huid, droge huid, hogere
pH-waarde enz.) hierdoor is niet bij iedereen het eindresultaat hetzelfde.
NAZORG VOOR OP- EN ROND DE BEHANDELDE HUID
* Absoluut 5 dagen droog houden!! (vermijd álle contact met water, denk ook aan regen)
* Bij zwellingen mag gekoeld worden met icepacks, echter wél droog houden door theedoek
ertussen.
* Voorkom contact met kleding, aanraking met vingers, sexueel contact vw. dat dit snel een
infectie kan veroorzaken.
* De eerste 48 uur niet sporten of activiteiten waarbij je zweet, dus ook geen warm bad i.v.m.
zweten .
* De eerste 2 weken niet naar een sauna, zwembad, jacuzzi of stoombad
* De eerste 4 weken geen zon of zonnebank, nadien factor 50 gebruiken vw behoud van kleur
van het pigment.
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* De eerste 3 maanden geen intensive (fruitzuur) peeling en geen Retinol houdende producten
gebruiken .
* De nazorg-zalf (die je meekrijgt) 5 tot 10 dagen 3x per dag dun smeren, wees voorzichtig bij de
ogen vw. irritatie.
* Bij eyeliner-behandelingen 5 dagen geen make-up of mascara gebruiken.
* Regelmatig zon of zonnebank zal de kleur sneller doen vervagen, gebruik minimaal factor 30.
* Gebruik geen cosmetica huidproducten, bodymilk, lotion, potlood of make-up daar waar
behandeld is de eerste 10 dagen.
* Gebruik geen wonddesinfectiemiddelen (Sterilon of Betadine) en gebruik geen pleisters of
gaasjes.
* Neem contact met huisarts op bij extreme roodheid, zwellingen, bloeding, pussen of
kleurverandering.
NAZORG BIJ LIPPEN-BEHANDELING
* De eerst uren door een rietje drinken, vermijd hete dranken en pittige maaltijden
* De eerste 5 dagen geen whitening tandpasta (bij tandenpoetsen lippen insmeren met de nazorg zalf).
* Vermijd bijten en likken van de lippen en smeer ze om de 2 uur in, dit is pure noodzaak vw.
gevoeligheid.
* Gebruik géén Labello, Blistics of Purol maar alléén de nazorg-zalf die je van mij mee krijgt aan
smeersel! .
* Regelmatig- of ooit een koortslip? gebruik uit voor- én nazorg L-Lysine en Vitamine C1000
tabletten.
* Vermijd oraal-sexueel contact eerste 5 dagen .
ADVIES MET ONDERBOUWING OMTRENT ONDERHOUD
Het aangebrachte pigment in de huidlaag zal door de natuurlijke cel-deling in combinatie
met dag(zon)licht kleur- en volume in de huid verliezen. Zorg dat dit één keer per jaar door
VIP cosmetics terug gebracht wordt met een colour-boost opfrisbehandeling. Dit is slechts
één behandeling per jaar en is niet nodig om dit twee maal te doen (zoals bij de allereerste
behandeling). Vooral voor de wenkbrauwen & lippen geldt, als deze geen onderhoud krijgen
dan zullen ze na 2 tot 3 jaar volledig weg zijn, waarna opnieuw 2 nieuwe behandelingen nodig
zijn!
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