PMU info en
algemene
voorwaarden
Richtlijnen voor permanent make-up
Voordat u een permanent make-up behandeling ondergaat, moet u
met een aantal zaken rekening houden.
LEES HIER MEER

Verboden bij permanent make-up
Indien u een van de volgende aandoeningen heeft, mag permanent
make-up NIET uitgevoerd worden!
LEES HIER MEER

Onze algemene voorwaarden
Bekijk ook even onze algemene voorwaarden in verband met het
(online) boeken van uw afspraak.
LEES HIER MEER

Richtlijnen voor permanent make-up
Houdt voordat u een permanent make-up behandeling
ondergaat rekening met het volgende:

· Doe uw contactlenzen uit en draag een bril (Eyeliner)
· 24 uur voor de behandeling geen alcohol drinken
· 24 uur voor de behandeling geen drugs gebruiken
· 24 uur voor de behandeling geen aspirine, ibuprofen, slikken
(paracetamol mag wel)
· 24 uur voor de behandeling geen bloedverdunners gebruiken
· Liever geen mascara op voor de behandeling en zeker geen
waterproof (Eyeliner)
· De lippen 2 dagen voor de behandeling scrubben met een peeling
crème of tandenborstel (Lippen)
· Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent, raadpleeg
deze dan alvorens de behandeling te laten uitvoeren
· Indien u camouflage laat aanbrengen n.a.v. bestralings- of
operatielitteken, raadpleeg dan eerst uw behandelend arts
· Indien u chemotherapie moet ondergaan raadpleeg dan eerst uw
oncoloog
· Gebruik geen foundation voor de behandeling

Verboden bij permanent make-up
Bij een van de volgende aandoeningen mag Permanent
make-up NIET uitgevoerd worden!
· Hemofilie (bloed stolt niet goed)
· Herpes zoster in het gelaat (of ooit gehad) (Gordelroos)
· Herpes simplex oogontsteking (alleen bij eyeliners
behandelingen)
· Ichthyose (vissenhuid)
· Ehlers-danlos syndroom (ongewoon rekbaar bindweefsel)
· Glaucoom (verhoging van de druk van de oogbol), (alleen bij
eyeliners)
· Melanomen (vorm van huidkanker)
· Keloïd (overmatig littekenweefsel)
· Oogcomplicaties door diabetes (alleen bij eyeliners)
· Lipkanker (bij de lippen) voor overige behandelingen i.o. met de
arts
· Bij het gebruik van roaccutane (of afgelopen 6 maanden
gebruikt) versnelt de deling van cellen in de bovenste huidlaag (bij
ernstige acne)

· Jonger dan 16 jaar
· Lupus (auto-immuunziekte / afweer is ontregeld)
· Ziekte van grave (auto-immuunziekte, o.a. extreem bolle ogen)
(alleen bij de eyeliners)
· Chronische huidziekte (anders dan hierboven vermeld)

Onze algemene voorwaarden
Onze voorwaarden bij het (online) boeken van uw
afspraak:
· U kunt tot 48 uur van tevoren annuleren anders wordt er 30%
aangerekend
· Verzetten kan tot 24 van tevoren
· Indien u meerdere malen te laat komt word dit ingekort op uw tijd
· Als u meerdere malen te laat komt en/of verzet, kunt u alleen nog
met een (aan)betaling een afspraak verkrijgen
· Indien u niet op uw afspraak te verschijnt, kunt u geen afspraak
meer verkrijgen
· Indien u bij het (online) boeken van uw afspraak een fout nummer
invoert, wordt deze afspraak direct geannuleerd
· Voor de pmu afspraken hanteren we een aanbetaling van 30%

