
Hoe	  ga	  je	  om	  met	  Henna	  brows	  
	  
In	  het	  algemeen	  blijft	  de	  henna	  tot	  2	  weken	  op	  de	  huid	  en	  tot	  5-‐6	  weken	  in	  de	  haren	  zitten.	  
In	  vergelijking	  met	  normale	  wenkbrauwverf	  blijft	  henna	  dus	  veel	  langer	  in	  de	  haartjes	  zitten.	  
	  
Voordelen:	  

•   Geen	  dagelijkse	  wenkbrauw	  make-‐up	  meer	  nodig	  
•   Tot	  maximaal	  6	  weken	  een	  mooie	  wenkbrauwkleur	  (let	  op	  dit	  verschilt	  per	  persoon)	  
•   Duurzame,	  natuurlijke	  kleuring	  
•   Veilig	  en	  effectief	  
•   Geurloos,	  geen	  ammoniak	  	  

	  
Hoe	  verzorg	  ik	  mijn	  wenkbrauwen	  zodat	  ik	  zo	  lang	  mogelijk	  plezier	  heb	  van	  mijn	  henna	  
brows?	  

•   Vermijd	  24	  uur	  na	  de	  behandeling	  zoveel	  mogelijk	  contact	  met	  water	  op	  en	  om	  de	  
wenkbrauwen.	  

•   Vermijd	  oliën,	  crèmes,	  en	  peelings	  in	  de	  wenkbrauwen	  
•   Vermijd	  zoveel	  mogelijk	  contact	  met	  zon	  en	  zonnebank	  	  

	  
Het	  verschilt	  per	  persoon	  hoe	  lang	  de	  henna	  op	  de	  huid	  blijft	  zitten,	  dit	  hangt	  af	  van	  je	  
huidtype	  en	  hoeveel	  haartjes	  je	  hebt.	  Hoe	  meer	  haar	  hoe	  voller	  de	  wenkbrauw,	  hoe	  langer	  
de	  henna	  blijft	  zitten.	  Bij	  een	  vette	  huid	  blijft	  de	  henna	  minder	  lang	  zitten.	  
	  
	  
Veiligheid	  staat	  voorop.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  is	  het	  helaas	  niet	  mogelijk	  om	  henna	  brows	  
toe	  te	  passen.	  
	  
Henna	  brows	  zijn	  niet	  aan	  te	  raden	  bij:	  

•   Een	  erg	  vette	  huid,	  de	  henna	  slijt	  dan	  snel	  van	  de	  huid.	  
•   Zwangerschap	  
•   Alopecia	  of	  chemotherapie	  
•   Overgevoeligheid	  voor	  Henna	  
•   Allergie	  voor	  noten	  
•   Reactie/	  uitslag	  haarverf	  
•   Wenkbrauwen	  die	  recent	  een	  chemische	  kleurig	  hebben	  gehad.	  (Binnen	  2	  weken)	  
•   Geïrriteerde	  huid	  of	  wondjes	  in/om	  de	  wenkbrauwen	  
	  

	  
Het	  kan	  voorkomen	  dat	  er	  een	  henna	  allergie	  optreedt,	  dit	  gebeurt	  zelden.	  
Henna	  is	  een	  natuurlijk	  product,	  vrij	  van	  zware	  metalen,	  ammoniak	  en	  waterstofperoxide.	  
Daardoor	  is	  het	  risico	  op	  een	  bepaalde	  vorm	  van	  allergie	  veel	  lager.	  Gebeurt	  dit	  toch,	  dan	  
adviseren	  wij	  u	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  uw	  huisarts.	  Hij	  of	  zij	  zal	  u	  een	  zalf	  
voorschrijven	  waardoor	  de	  irritatie	  snel	  zal	  afnemen.	  

	  
	  
	  


