Gefeliciteerd! U heeft er zojuist voor gekozen permanente make-up te laten aanbrengen.
Wat u moet weten voordat de behandeling plaatsvindt:
1. U kunt ervoor kiezen zelf verdovende zalf aan te brengen. Deze zalf is verkrijgbaar op recept
bij uw eigen huisarts, namelijk Emla crème. (Bestel maar 1 tubetje anders krijgt u een hele
doos, deze wordt meestal niet vergoed.)
Begin anderhalf uur voor de behandeling begint met het aanbrengen van de crème op het te
behandelen gebied, herhaal dit ieder half uur. Let op! Deze crème mag absoluut niet in de
ogen komen, breng het dus ruim boven of onder uw wimperrand aan.
Voor de wenkbrauwen is het raadzaam om huishoudfolie (of eventueel bijgeleverde pleisters)
over de zalf heen aan te brengen.
Let op! Het gebruik van deze crème is niet verplicht, het is afhankelijk van uw eigen pijngrens
hoeveel u er van zult voelen. Voor de meeste mensen is de pijn goed te hanteren.
2. Indien u heeft gekozen voor een eyeliner en u lenzen draagt is het raadzaam deze uit te doen
tijdens de behandeling. Gelieve de lenzen 24 uur na de behandeling niet te dragen vanwege
achterblijvend pigment in de ogen, dit kan de oogbol irriteren indien er een lens op geplaatst
wordt.
3. Verwijder voor de behandeling uw oogmake-up.
Wimperextensions dienen verwijderd te worden ruim voor de behandeling permanente
eyeliner i.v.m. beschadiging van uw wimpers.
4. Gelieve niet meer dan 2 glazen alcohol drinken de dag voor de behandeling en het liefst geen
koffie net voor de behandeling (bij wenkbrauwen).
5. Voordat u permanente make-up laat aanbrengenwordt u gevraagd een toestemmingsformulier
(een gezondheidsverklaring) in te vullen. In dittoestemmingsformulier staan o.a. een aantal
vragen over uw gezondheid. Hetinvullen van het toestemmingsformulier is voor uw eigen
veiligheid. Bent u onderde 16 jaar dan moet uw wettige vertegenwoordiger het
toestemmingsformuliertekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het
bezit van debehandelaar en wordt vertrouwelijk behandeld.
6. Mocht u niet helemaal tevreden zijn met het resultaat na twee behandelingen valt de derde
behandeling altijd onder garantie. U heeft 3 maanden garantie na de behandeling.

Ik zie u graag op de afgesproken datum!
Indien u verhindert bent gelieve de afspraak 24 uur van te voren te annuleren/verzetten op
onderstaand telefoonnummer:

Roxy 06 – 14381452 of The Tattooist 013-5420251
Wij reserveren deze tijd voor u, bij niet tijdig geannuleerde afspraken zijn wij genoodzaakt kosten in
rekening te brengen.
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