Permanente make-up
Steeds meer vrouwen kiezen voor permanente
make-up. En dat is niet verwonderlijk. Met
permanente make-up zie je er altijd verzorgd uit. Ideaal bij het sporten, zwemmen, in de sauna en
voor mensen met gevoelige ogen of die slecht tegen cosmetica kunnen.
- Specialisatie permanente make-up
- Goedgekeurd door de GGD
- Ruim 24 jaar ervaring
Hoe gaat een behandeling in zijn werk?
Een permanente make-up behandeling is opgebouwd uit twee of drie behandelingen. Het mooiste
resultaat wordt namelijk verkregen door laagje over laagje in te
brengen. Zo kan er veel meer nuance in kleur en intensiteit
worden gelegd dan dat de lijn er diep en compact in een of twee
keer wordt ingezet. Bij de eerste behandeling worden uitgebreid
uw wensen besproken qua vorm en kleur. Na de eerste
behandeling is de kleur iets donkerder dan gewenst. De
opperhuid zuigt zich namelijk ook vol met pigment. Maar deze
laag schilfert regelmatig af. U ziet dan ook, 3-4 dagen na de
behandeling dat de pigmentatie lichter wordt. Bij de volgende
behandelingen worden vorm en kleur bijgewerkt en accenten
gelegd qua intensiteit.
Welke opties zijn er voor permanente make-up?
• Wenkbrauwen
• Hairstrokes
• Eyeliner boven
• Eyeliner onder

Nabehandeling
Na de behandeling krijgt u een nabehandelingsproduct mee, en een beschrijving hoe u de
behandelde huid moet verzorgen de dagen ná uw behandeling.
Als uw permanente make-up lichter wordt
Permanente make-up blijft 1 tot 4 jaar mooi, afhankelijk van de kleur, plaats en leeftijd. U kunt het
beste een nabehandeling nemen als de kleur dermate vervaagt, dat u wilt gaan bijtekenen. Meestal
volstaat dan een nabehandeling.
Een koortslip en permanente make-up
Heeft u wel eens een koortslip gehad? Als u ooit een koortslip heeft gehad (al is het een aantal jaren
geleden) is het belangrijk dit te melden. Als u heel af en toe een koortslip heeft, is een gewone liplijn
geen probleem. U moet wel de nodige maatregelen in acht nemen. Begin met het bestrijden van de
koortslip 5 dagen voor de 1e behandeling.
Behandelingsduur
De eerste behandeling duurt 1 tot 1,5 uur. We starten met het invullen van een
toestemmingsformulier en bespreken de wensen. Daarna wordt de vorm getekend en de kleur
bepaald. Na 4-6 weken wordt de permanente make-up bijgewerkt. Houdt hier rekening mee met
het

plannen van de afspraken.
MICROBLADING
Sinds 2011 werken we ook met een speciale techniek voor wenkbrauwen, microblading ook wel
hairstrokes met mesjes. Snel, simpel en door de details net echt! Deze techniek is bestemd voor
vrouwen die nog een gedeelte wenkbrauwen of te dunne wenkbrauwen hebben.
Correctie van wenkbrauwen of helemaal geen wenkbrauwen meer? Dan is een volledige aanpak met
het apparaat en hairstrokes de beste optie.
Normaal pigmenteer je het pigment in de huid door middel van een snel bewegende naald. Bij deze
techniek maak je als het ware kleine krasjes in de huid waarna het
pigment in de huid achterblijft. Het is een totaal nieuwe techniek en
haartjes zien er echt messcherp uit. De gehele behandeling gaat ook
razendsnel en neemt hooguit 5-10 minuten per wenkbrauw in beslag.
Met deze techniek beheers je een precisie die met een bewegende
naald niet bereikbaar is. Dit is een hele nieuwe techniek die Ankie, als
onze ervaren pigmentiste zich natuurlijk al eigen heeft gemaakt.
Kosten voor permanente make-up
Eyeliner onder
€160,00
Eyeliner boven
€180,00
Eyeliner smudge (extra breed)
€225,00
Eyeliner dubbel
€270,00
Wenkbrauwen

€200,00

Prijzen zijn inclusief crème en 1 of 2 nabehandelingen binnen 6-8 weken, anders worden extra kosten
in rekening gebracht.
Kosten bijwerken permanente make-up
Eyeliner onder & boven
€ 75,00
Eyeliner dubbel
€ 115,00
Wenkbrauwen
€ 75,00

Prijzen zijn geldig binnen 3 jaar na de eerste behandeling. Alleen voor eigen klanten.
Max 2 behandelingen.
3e nabehandeling binnen 2 maanden na laatste behandeling € 25,00

