
Welkom

Wat leuk dat je interesse hebt in (semi)  PMU. Het heeft  zoveel voordelen.  Mi jn salon is  GGD gecert i f iceerd

en ik volg regelmatig masterclasses om “up-to-date” te bl i jven.  Ik  neem mijn werk erg ser ieus en ik leg je

daarom graag uit  hoe ik te werk ga in mi jn salon.  Lees al les goed door,  zodat je goed voorbereid de

behandel ing kan ondergaan.  Bezoek ook mi jn facebookpagina/instagram en bl i j f  op de hoogte van al le

PMU nieuwtjes.  Op de website kun je meer informatie vinden en je kunt mi j  alt i jd contacten via whats app.    

Vóór de behandeling

Als je ooit  elders PMU hebt laten doen,  stuur mi j  dan 'n whats app.  Dan doen we eerst  een intakegesprek.

Zou je vóór de behandel ing een goed bel ichte foto van je gezicht kunnen whats appen?

Via je huisarts kun je eventueel pi jnst i l l ing ( tubetje Emlazalf  halen:  1  uur van te voren aanbrengen)

Zorg dat  je op de dag van de behandel ing goed uitgerust bent .  Eet en dr ink 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 behandel ing nutt ig je geen alcohol en/of drugs.  

3 dagen vóór de behandel ing stoppen met bloedverdunners (overleg dit  natuurl i jk  wel met  je arts! )  

Neem op de dag van de behandel ing géén vitamine E,  chiazaad,  gember,  pi jnst i l l ing of groene thee.  

Bi j  eyel iner :  draag geen lenzen,  mascara of  wimperextensions.  Gebruik  je een wimpergroeiserum? 

Stop hier 4 weken vóór een eyel inerbehandel ing mee.  

Behandelovereenkomst 

Zodra je een afspraak hebt gemaakt,  ontvang je een behandelovereenkomst .  Zou je deze ingevuld mee

wil len nemen bi j  de 1e behandel ing? Als je 1  of  meerdere keren “ ja"  hebt ingevuld,  neem dan vóór de

behandel ing contact met mi j  op en overleg met de huisarts .  De belangri jkste contra-indicat ies z i jn :

hemofi l ie ,  hepat it is ,  HIV,  hart/vaatziekten,  diabetes,  immuunstoornis ,  huidziekte,  gr iep,  ernst ige

verkoudheid,  koorts,  act ieve koortsl ip,  zwangerschap of borstvoeding (gevend) .   

De minimumleeft i jd voor een PMU behandel ing is  18 jaar .        

Prijs en garantie 

Wenkbrauwen:  € 315.  Eyel iner :  Infralash (wimperrand) 175,  boven eyel iner 215,  onder eyel iner 170,  boven

+ onder eyel iner 340.  Dit  is  inclusief  intakegesprek,  voortekenen,  epi leren,  2 behandel ingen en een

nazorgtasje .  Pinnen is  mogel i jk  in de salon.  Mocht ik  binnen 6 weken niets meer van je horen,  dan ga ik

ervan uit  dat je na de genezing tevreden bent .    

 

Wat is PMU en voor wie is PMU

PMU is een pigmentat ie methode om wenkbrauwen en ogen van een langdurige en natuurl i jke make-up te

voorzien.  D.m.v .  ultra dunne naalden worden kleurpigmenten in de huid aangebracht .  PMU is een goede

basis om je gezicht wat extra expressie te geven.  Het is  voor mensen die weinig t i jd hebben of om andere

redenen dagel i jks moet bi j tekenen.  Natuurl i jk  is  PMU ook ideaal  t i jdens het sporten,  sauna etc.    

Informatie PMU



Procedure behandeling 

Duurzaamheid 

Omdat het hier  gaat om een (semi)  permanente make-up is  een opfr isbehandel ing bi j  wenkbrauwen  

(€ 115)  na een jaar raadzaam. Een eyel iner vervaagt minder snel .  Bi j  de één zal  het vervagen van PMU

sneller gaan dan bi j  de ander .  Dit  heeft  met diverse factoren te maken:  zon,  UV stral ing,  fruitzuur- en

peel ingbehandel ingen,  leeft i jd,  huidtype,  hormoonhuishouding,  medicat ie,  stress en roken.   

Zorg er daarom voor dat je je PMU (na de genezing)  zoveel mogel i jk  beschermt tegen de zon.   

In de salon z i jn sunst icks +  SPF 50 verkr i jgbaar (€ 14.90) .      

Huisregels 

Bij  iedere afspraak plan ik een bepaalde t i jd voor je in .  Je kr i jgt  hiervan een bevest iging in je mailbox.  

Ik  verzoek je op t i jd op  je afspraak te z i jn .  Je hebt alt i jd de mogel i jkheid om je afspraak te verplaatsen

of te annuleren,  mits je dat tenminste 24 uur van tevoren doorgeeft .  Bi j  te laat annuleren,  bi j  het niet

verschi jnen op je afspraak,  of  bi j  30 min te laat komen, wordt 50% van de behandelpr i js  in rekening

gebracht voor de gereserveerde t i jd .  

Voor je eigen rust :  zet mobiele telefoons op “st i l ”  t i jdens de behandel ing.  

Gezien de aard van de behandel ing is  het niet  mogel i jk  k inderen onder de 12 jaar mee te nemen.

Uiteraard z i jn ook huisdieren niet  toegestaan in de salon.  

Ti jdens de behandel ing wordt er  niet  gerookt .       

Tot slot, belangrijk!
De salon is  gevest igd aan de Stedehof 58 (wi jk Kloosterveen) te Assen.   Ik  adviseer je via Google Maps

te navigeren.  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 ) .  Tot z iens in de salon!    

 

L ieve beautygroet,    

Als je nog geen intakegesprek hebt gehad,  starten we daarmee.  We bepalen de techniekkeuze in geval

van wenkbrauwen (ombre hairstrokes)  vorm en kleur .  Dit  is  afhankel i jk  van je wensen maar ook van je

huidtype) .  Daarna nemen we de behandelovereenkomst door .  Vervolgens wordt er  uitgebreid

voorgetekend.  Daarna starten we de behandel ing.  Het is  belangri jk  te weten dat het hier  om een

“st i l tebehandel ing” gaat .  Ik  concentreer mi j  graag zo goed mogel i jk  i .v .m.  een opt imaal resultaat .  Een

behandel ing bestaat alt i jd uit  2 sessies.  Na de 1e behandel ing plannen we gel i jk  de nabehandel ing in na

ongeveer 6 weken (dit  is  bi j  de pr i js  inbegrepen) .  Een 1e behandel ing duurt  twee uur,  de nabehandel ing

ongeveer een uur .    


