
 

De Wilde Orchidee   
Uiterwaardenstraat 113, 1079 BV Amsterdam / T:+31(0)207720586 / M:+31(0)687672431 
BTW-ID-nummer NL0024260888B78 / IBAN: NL35RABO0323060447 
Hier zijn Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche (AV CZ/90 december 2009) van toepassing. 
 

De Wilde Orchidee 
U bent in goede handen 

 

Hierbij verklaar ik (naam, achternaam) ______________________, dat Gula (De 
Wilde Orchidee) voor de behandeling mij geïnformeerd heeft over veel aspecten van 
(semi)permanent make up en over genezingsproces van de behandelde zone 
(wenkbrauwen, eyeliner of lippen). 

Namelijk dat: 

1)     De vorm en de kleur is met mij besproken en goedgekeurd.  

2)    De (semi)permanent make up is het aanbrengen van pigment in de huid. De huid 
wordt geperforeerd (met een naald of een mesje) en in de huid wordt pigment 
ingebracht. Er ontstaat een nano wondje dat moet genezen (met pigment erin).  

3)     Na de behandeling zou een zone er donkerder uit kunnen zien dan ik verwacht had.  

4)     Het kan zijn dat na een behandeling helemaal niets van het pigment in de huid 
blijven zitten. Dat heeft te maken met uniekheid van het elk lichaam/huid. Bij 
sommigen blijft het pigment meteen goed zitten, bij sommigen alleen na de 
nabehandeling. Ook het pigment speelt hier een belangrijke rol. Er wordt gewerkt 
met 100% organische pigment dat makkelijker door het lichaam/huid kan worden 
afgestoten. Chemische pigmenten zijn anders en blijven sneller en langer zitten, zij 
verkleuren anders en het verwijderen van zo’n pigment is mogelijk met behulp van 
laser of zuur.  

5)     Na 1-2 weken na de behandeling wordt de kleur grauwer. En pas na ongeveer vier 
weken is het kleurresultaat optimaal. Elk lichaam (huid) herstelt anders; daarom 
verandert de kleur van het aangebrachte pigment bij iedereen anders. Pas nadat het 
helemaal hersteld is, kunnen we zien hoe het pigment gepakt heeft (of helemaal 
niet)! 

6)     De nabehandeling (minimaal 1) is (altijd) nodig. Hierbij wordt de kleur/vorm 
aangevuld/gecorrigeerd.  

7)     Na de nabehandeling (na genezingsperiode) is het echte resultaat te zien. Want dan 
wordt het pigment de tweede keer in de huid ingebracht.  

8)     Indien na de eerste nabehandeling het pigment alsnog niet goed gepakt heeft, moet 
die zone opnieuw worden na behandelt, totdat een beter resultaat is bereikt. 

9)     De 2de nabehandeling (t.w.v. 110 euro) wordt, binnen 2 maanden, gratis aangeboden. 

 

Naam: ___________________                                 Handtekening:  

  

Datum: __/__/____                                                         



 

De Wilde Orchidee   
Uiterwaardenstraat 113, 1079 BV Amsterdam / T:+31(0)207720586 / M:+31(0)687672431 
BTW-ID-nummer NL0024260888B78 / IBAN: NL35RABO0323060447 
Hier zijn Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche (AV CZ/90 december 2009) van toepassing. 
 

De Wilde Orchidee 
U bent in goede handen 

 

Hierbij verklaar ik (naam, achternaam) ______________________, dat Gula (De 
Wilde Orchidee) voor de behandeling mij geïnformeerd heeft over veel aspecten van 
(semi)permanent make up en over genezingsproces van de behandelde zone 
(wenkbrauwen, eyeliner of lippen). 

Namelijk dat: 

1)     De vorm en de kleur is met mij besproken en goedgekeurd.  

2)    De (semi)permanent make up is het aanbrengen van pigment in de huid. De huid 
wordt geperforeerd (met een naald of een mesje) en in de huid wordt pigment 
ingebracht. Er ontstaat een nano wondje dat moet genezen (met pigment erin).  

3)     Na de behandeling zou een zone er donkerder uit kunnen zien dan ik verwacht had.  

4)     Het kan zijn dat na een behandeling helemaal niets van het pigment in de huid 
blijven zitten. Dat heeft te maken met uniekheid van het elk lichaam/huid. Bij 
sommigen blijft het pigment meteen goed zitten, bij sommigen alleen na de 
nabehandeling. Ook het pigment speelt hier een belangrijke rol. Er wordt gewerkt 
met 100% organische pigment dat makkelijker door het lichaam/huid kan worden 
afgestoten. Chemische pigmenten zijn anders en blijven sneller en langer zitten, zij 
verkleuren anders en het verwijderen van zo’n pigment is mogelijk met behulp van 
laser of zuur.  

5)     Na 1-2 weken na de behandeling wordt de kleur grauwer. En pas na ongeveer vier 
weken is het kleurresultaat optimaal. Elk lichaam (huid) herstelt anders; daarom 
verandert de kleur van het aangebrachte pigment bij iedereen anders. Pas nadat het 
helemaal hersteld is, kunnen we zien hoe het pigment gepakt heeft (of helemaal 
niet)! 

6)     De nabehandeling (minimaal 1) is (altijd) nodig. Hierbij wordt de kleur/vorm 
aangevuld/gecorrigeerd.  

7)     Na de nabehandeling (na genezingsperiode) is het echte resultaat te zien. Want dan 
wordt het pigment de tweede keer in de huid ingebracht.  

8)     Indien na de eerste nabehandeling het pigment alsnog niet goed gepakt heeft, moet 
die zone opnieuw worden na behandelt, totdat een beter resultaat is bereikt. 

9)     De 2de nabehandeling (t.w.v. 110 euro) wordt, binnen 2 maanden, gratis aangeboden. 

Naam: ___________________                                 Handtekening:  

  

Datum: __/__/____                                                        KOPIE KLANT                      


