
Nazorg instructie Powderbrows  
  

Voor een optimaal genezingsproces, dienen onderstaande instructies nauw te worden opgevolgd. 

Indien u vragen heeft over de nabehandeling, schroom niet om contact op te nemen met uw 

specialist.   

Dag 1 – dag van behandeling 

Gebruik 5 keer 1x per uur na de behandeling, een vochtig watje om de wenkbrauwen schoon te 

maken. Strek de huid niet tijdens het schoonmaken (wrijven). De huid is voldoende schoon zodra u 

geen pigment meer ziet op het watje. Na de laatste keer schoonmaken mogen de komende 7 dagen 

de wenkbrauwen niet meer nat worden en mogen hier géén producten op gesmeerd worden.  

Dag 2 tot en met dag 7 

In de navolgende 6 dagen, dient u de wenkbrauwen droog te houden en vrij van producten zoals 

dagcrème ect.   

Wat te vermijden?  

Dag 1 tot en met dag 7 

- Niks op de wenkbrauwen smeren 

- NIET over de wenkbrauwen heen wrijven met doekjes, tissues ect.  

- Geen make-up aanbrengen op de wenkbrauwen 

- Vermijd sport waar bij u veel zweet 

- Ga niet naar de sauna, het zwembad of een zonnebankstudio 

- Geen stoom of massages nabij het gezicht 

- Geen zonnebrandcrème op de wenkbrauwen smeren  

De eerste 30 dagen: afgeraden wordt een bezoek aan het zwembad, zonnestudio, en/of sauna. 

Geen gezichtsbehandelingen, geen (fruitzuur)peelings, geen microdermabrasie, geen crèmes met 

groeifactoren en geen laserbehandelingen (dit kan de gepigmenteerde huid beïnvloeden waardoor 

pigmentverlies/ verbranding op kan treden). Het gebruik van antibiotica en hormonale 

behandelingen kunnen invloed hebben op de houdbaarheid van het pigment (sneller vervagen). 

Gebruik altijd een zonnebrandcrème indien u naar buiten gaat, maar let op: op de wenkbrauwen pas 

na de 7e dag!  

Speciale waarschuwing 

De kleur van de wenkbrauwen is in de eerste 7 dagen vaak donkerder dan het uiteindelijke 

eindresultaat. Ga NIET zelfstandig proberen het pigment te verwijderen om de wenkbrauwen lichter 

te maken, dit zal invloed hebben op het helingsproces en het eindresultaat.  

De gepigmenteerde wenkbrauwen worden bij de eerste primaire behandeling veel lichter naar rato 

van tijd. Uw wenkbrauwen zullen gaan vervellen na de eerste week. Na dit proces heeft u het idee 

dat het pigment (uw wenkbrauwen) verdwijnen, geen zorgen dit hoort bij de genezing. De 

wenkbrauwen worden weer donkerder naarmate de weken volgen. Na de touch up behandeling 

zullen de wenkbrauwen perfect zijn. Het is een kwestie van geduld. 

! De nazorg ligt volledig in uw handen, hanteert u dit niet goed zal dit invloed hebben van de 

houdbaarheid van de wenkbrauwen!  


