
VERZOEK

Natuurl i jk  zou ik het erg waarderen 

als  je je ervar ing deelt  in een recensie   

op mi jn facebookpagina.  Alvast mi jn

hartel i jke dank!      

Misschien heb je in de loop der jaren

teveel geëpileerd.  Of merk je dat bi j  het

ouder worden de wenkbrauwhaart jes

steeds dunner worden.  Het kan ook z i jn

dat je al lergisch bent voor make-up.   

Permanente make-up zorgt er  voor dat je

er alt i jd goed uitz iet .  Het zal  je veel t i jd

besparen!

VOOR DE TOEKOMST
Voor langdurig plezier van je PMU adviseer ik

een goede sunst ick te gebruiken (verkr i jgbaar

in de salon SPF-50:  € 14,90) .  Zon en UV stral ing

zullen de pigment sneller  doen vervagen.    

Ook fruitzuurbehandel ingen,  peel ings,

medicat ie en hormonen kunnen van invloed zi jn

op de vervaging van de PMU;   

Na ongeveer 1  à 1½  jaar  is  het raadzaam een

opfr isbehandel ing te ondergaan.  Twi j fel  je of

dit  alweer nodig is? Stuur me dan een

duidel i jke foto en ik zal  je een eerl i jk  advies

geven.  Laat  je PMU nooit   teveel vervagen.  

 

Ik  wens je veel plezier met  je PMU!   

 

L iefs,    

Maak de avond na de behandel ing én de

volgende ochtend je wenkbrauwen voorzicht ig

schoon met een l icht vocht ig wattenschi j f je* ,

dep ze vervolgens goed droog met een 

t issue* .  Breng Bepanthen* naar behoefte aan

met een watt ip* .

Komende dagen 2x daags zalf  aanbrengen;

Zorg dat je wenkbrauwen niet  overdreven nat

worden deze week.  Plens geen water in je

gezicht en sta niet  volop onder de

douchestraal .  Eventueel insmeren ter

bescherming met Bepanthen;  

Bl i j f  van de korst jes af ;

Gebruiken geen cosmetica rondom de PMU;

Vermijd zon,  zonnebank,  zwembad en sauna;  

2 dagen niet  sporten;  

Na ongeveer 6 dagen laten de korst jes  los .    

Het resultaat zal  meteen l ichter

zi jn .  Schr ik hier  niet  van,  dit   is  normaal ;

Bi j  de 2e behandel ing passen we eventueel de

kleur aan en zetten we de puntjes op de i ;

Na circa 3 weken komt de kleur terug.  

De huid kan schr i jnend aanvoelen;

Raak de ogen zo weinig mogel i jk  aan;    

De oogleden kunnen zwell ing en roodheid

vertonen.  De zwell ing kan een aantal  uren

tot maximaal 3 dagen aanhouden.  Om de

zwell ing te reduceren,  kun je de huid koelen

met het gelmasker* .  Leg deze in de koelkast .

Het gelmasker moet kneedbaar z i jn en niet

hard.  Plaats een t issue* tussen de huid en

het gelmasker .  Koel de ogen 15 minuten.   

Je mag dit  vaker op een dag herhalen.   

De Bepanthen* breng je naar behoefte aan

op je oogleden.  Dit  doe je met een watt ip* ;

Deelt jes opgedroogd oogvocht kun je

schoonmaken met afgekoeld gekookt water ;  

Als je lenzen draagt,  druppel dan regelmatig

en maak je lenzen schoon.  Het beste is  deze

periode een br i l  te dragen;

Breng 7 dagen geen mascara aan;

Zorg dat je ogen niet  overdreven nat worden

deze week.  Niet  met water plenzen in het

gezicht en niet  onder de douchestraal ;

Vermijd zon,  zonnebank,  zee,  sauna,

whir lpool ,  jacuzzi ,  zwembad en sport ;

Na een aantal  dagen ontstaan er kleine

korrelt jes op de huid.  Om infect ie te

voorkomen mag je hier   in GEEN geval  aan

krabben;

Na afstoot van de korrelt jes kan er

een verschi l   in beide eyel iners z i jn .

Bi j  de 2e behandel ing wordt dit  bi jgewerkt

bi j  je .  Je mag nu de eyel iner weer

bi j tekenen.    

NAZORG EYELINER NAZORG WENKBRAUWEN 

RECENSIE

LET OP!

Algemene gezondheid en l ichameli jke

condit ie spelen een belangri jke rol  bi j

het genezingsproces.  Een goede

persoonl i jke hygiëne is  t i jdens de

genezingst i jd absoluut noodzakel i jk .     

Met het zorgvuldig opvolgen van mi jn

nazorginstruct ies verwacht ik geen

complicat ies zoals extreme roodheid,

bloeding,  pussen,  zwell ingen en

ontstekingen.  Mocht dit  onverhoopt wel

zo z i jn ,  dan is  het verstandig om contact

op te nemen met je huisarts .  "ALWAYS ON FLEEK ! "

*aanwezig in de goodiebag

*aanwezig in de goodiebag



NAZORG  
PERMANENTE

MAKE-UP

"Moo ie ogen voor a l t i j d ! "

Très Jol ie  

Stedehof 58 (grat is  parkeren) 

9408 HG Assen  

06-53353031 (whats app service)  

 

info@tresjol ie .nl  

www.tresjol ie .nl  

 "Brows

speak louder

than words"

Jolanda Hielema  

Erkend PMU specialist

Hygiëne en vei l igheid z i jn sleutelwoorden in

dit  vak.  Ik  werk volgens de Europese

normen.  Mi jn salon is  GGD goedgekeurd.    

H Y G I Ë N E  E N  V E I L I G H E I D

CONTACT

"Vandaag heb ik m i jn eers te afspraak 
voor mi jn wenkbrauwen gehad . Van te 
voren hebben we besproken we lke 
techn iek en vorm er het bes te b i j m i j 
pas t . Jo landa heef t erg goed ge lu i s terd 
naar mi jn e igen wensen en h iernaar 
gehande ld . Ik ben enorm b l i j  met het 
resu l taa t . Echt een aanrader ! Jo landa 
is erg vr iende l i j k en is hee l goed in 
haar vak " . 

R E C E N S I E


