Aansprakelijkheid
De klant wordt in detail door PMU-specialist Roxy van Gestel geïnformeerd over de risico’s van de
behandeling.
De volgende risico’s zijn uitgelegd aan de klant:
• Tijdens de behandeling, ondanks de deskundigheid van de specialiste en alle voorzorgsmaatregelen,
is er letsel mogelijk.
• Ondanks de toepassing van de meest geavanceerde en beste kwaliteitspigmenten is een allergische
reactie mogelijk, dit is zeer zeldzaam. De Klant is hiervan op de hoogt en aanvaardt
aansprakelijkheid. Indien gewenst kan er een patch-test uitgevoerd worden 1 dag voor de
behandeling.
• Tijdens en na de behandeling kan zwelling, roodheid of jeuk optreden. Ervaring leert ons dat deze
symptomen tijdelijk zijn.
Afhankelijk van de huidstructuur kunnen na de 1e behandeling schilfertjes optreden. Ook kan de
kleurintensiteit veranderen. In de eerste 7 dagen is de pigmentatie tot 40% donkerder en 10-15% dikker
dan na de genezing.
De kleur wordt mede bepaald door het natuurlijke huidpigment, de kleur is pas na 6 weken waar te nemen.
De vorm wordt bepaald volgens de gezichtsverhoudingen. Symmetrie wordt met gesloten ogen bepaald
om de negatieve invloed van gezichtsuitdrukking uit te sluiten.
Het pigment wordt bij iedereen anders geabsorbeerd door verschillen in de huidkwaliteit, dus er is geen
garantie voor behandelingssucces. Ondanks dat heeft U recht op 1 garantiebehandeling binnen 3 maanden
na de 2e behandeling. In geval van een gevoelige huid, huidaandoeningen of medicatiegebruik kan succes
niet worden gegarandeerd. Eventuele extra behandelingen vallen onder het risico van de Klant.
De nabehandeling mag na minimaal 6 weken plaatsvinden. Voor een vette huid kunnen er extra
nabehandelingen nodig zijn.
Permanente make-up leidt altijd tot schade aan de huid. Daarom is het belangrijk om uw huid na de
behandeling zorgvuldig en voorzichtig te voeden om genezing zonder complicaties mogelijk te maken.
Onvoldoende zorg in de helende fase van de huid kan leiden tot slechte resultaten en de specialiste kan
daar niet voor aansprakelijk zijn.
Bevoegdheid:
Ik bevestig dat ik bovenstaande informatie heb gelezen en begrepen
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De behandelprocedure en de nazorg worden mij in detail uitgelegd en
ik ben het er mee eens

JA / NEE

Ik heb geen verdere vragen en klachten
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Ik geef PMU by Roxy toestemming om mijn NAW gegevens op te slaan
en bewaren.
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