
Informatie opfrisbehandeling

Je hebt een afspraak ingepland voor een opfrisbehandeling. In je mailbox kun je de bevestiging van onze afspraak vinden..  

Omdat het al weer een tijdje geleden is dat je je laatste behandeling had, stuur ik je informatie toe om je te herinneren aan een

aantal zaken.. Belangrijk is dat er voldoende restpigment (oude PMU) in de huid aanwezig is. De vorm moet nog goed

zichtbaar zijn.. De kosten zijn € 115. Je kunt hier pinnen in de salon. Bij een opfrisbehandeling zit géén nabehandeling

inbegrepen. Een extra behandeling dient binnen 8 weken na een opfrisbehandeling plaats te vinden en de kosten hiervoor

bedragen € ..., (?). Zou je mij willen contacten als er qua gezondheid veranderingen hebben opgetreden na je laatste bezoek?  

Opfrisbehandeling (je bent vaste klant bij Très Jolie) 

Via je huisarts kun je eventueel pijnstilling (tubetje Emlazalf halen: 1 uur van te voren aanbrengen) 

Zorg dat je op de dag van de behandeling goed uitgerust bent. Eet en drink voldoende van tevoren.  

Neem van tevoren eventueel 1000 mg vitamine C i.v.m. de genezing (zeker als je een roker bent).  

De dag van tevoren en op de dag van de behandeling nuttig je geen alcohol en/of drugs.  

3 dagen vóór de behandeling stoppen met bloedverdunners (overleg dit natuurlijk wel met je arts!)  

Neem op de dag van de behandeling géén vitamine E, chiazaad, gember, pijnstilling of groene thee.  

Bij eyeliner: draag geen lenzen, mascara of wimperextensions..  

Gebruik je een wimpergroeiserum? Stop hier 4 weken vóór een eyelinerbehandeling mee. 

Vóór de behandeling 

Opfrisbehandeling (je komt via een andere salon)

Je hebt een afspraak ingepland voor een opfrisbehandeling.. In je mailbox kun je de bevestiging van onze afspraak vinden samen

met een behandelovereenkomst.. Zou je deze overeenkomst ingevuld mee willen nemen tijdens de opfrisbehandeling? Als je 1

of meerdere keren “ja" hebt ingevuld op medisch gebied, zou je dan contact met me op willen nemen? Overleg óók met de

huisarts.. De belangrijkste contra-indicaties zijn: hemofilie, hepatitis, HIV, hart/vaatziekten, diabetes, immuunstoornis, huidziekte,

griep, ernstige verkoudheid, koorts, actieve koortslip, zwangerschap of borstvoeding gevend. Voor een opfrisbehandeling bij een

voor ons nieuwe klant (opfrissen van elders geplaatste PMU), geldt een toeslag van € 50,- Een kosteloos en vrijblijvende intake

vooraf is dan ALTIJD noodzakelijk.. De kosten zijn dan € 165 (inclusief nazorg etc). Je kunt hier pinnen in de salon.  

Huisregels 
Bij iedere afspraak plan ik een bepaalde tijd voor je in.. Ik verzoek je op tijd op je afspraak te zijn. Je hebt altijd de

mogelijkheid om je afspraak te verplaatsen of te annuleren, mits je dat tenminste 24 uur van tevoren doorgeeft. Bij te laat

annuleren, bij het niet verschijnen op je afspraak, of bij 30 min te laat komen, wordt 50% van de behandelprijs in rekening

gebracht voor de gereserveerde tijd.. Voor je eigen rust: zet mobiele telefoons op “stil” tijdens de behandeling. Gezien de

aard van de behandeling is het niet mogelijk kinderen onder de 12 jaar mee te nemen. Uiteraard zijn ook huisdieren niet

toegestaan in de salon. Tijdens de behandeling wordt er niet gerookt. 

Duurzaamheid
Zorg altijd dat je je PMU (na de genezing) zoveel mogelijk beschermt tegen de zon. In de salon zijn sunsticks  

+ SPF 50 verkrijgbaar (€ 14.90). Ook fruitzuur- en peelingbehandelingen, leeftijd, huidtype, hormoonhuishouding,  

medicatie, stress en roken kunnen reden zijn van een snellere vervaging. 

Tot slot!
De salon is gevestigd aan de Stedehof 58 (wijk Kloosterveen) te Assen. Ik adviseer je via Google Maps te navigeren.  

Er is gratis parkeergelegenheid aanwezig. Er hangt een oranje bordje aan de schuur. De ingang van de salon is ook aan

deze (achter)kant van de woning. Dus niet voor om! Loop onder de carport naar de achterdeur (bel = intercom).  

Voor verdere informatie kun je gaan naar de website www.tresjolie.nl Tot ziens in de salon!  

 

 

Lieve beautygroet,   


