PRIJSLIJST 2019 PMU ( Permanente Make-Up )
Een kosteloze intake van ongeveer 20 minuten is om kennis te maken en uitgebreid uitleg te krijgen.
Correcties vanuit andere studio's zoals vormveranderingen, modelleren, verandering van kleur is natuurlijk
ook mogelijk en tijdens de intake wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn en wordt er een prijs
afspraak met u gemaakt..

Wenkbrauwen
€

295,00

Eyeliner smudge/ dik in de wimperrand boven ( incl -2 nabehandelingen)
Eyeliner smudge/ dik in de wimperrand onder ( incl. 2 nabehandeling )
Eyeliner smudge/ dik in de wimperrand onder en boven (incl 2 nabehandelingen)

€
€
€

265,00
220,00
355,00

Eyeliner boven (incl. 2 nabehandelingen)
Eyeliner onder (incl. 2 nabehandelingen)
Eyeliner boven en onder (incl. 2 nabehandelingen)

€
€
€

235,00
195,00
325,00

Wenkbrauwen / retouche

€

95,00

Eyeliner / retouche boven of onder

€

85,00

Eyeliner smudge / retouche boven en onder

€

100,00

Nabehandeling binnen 3 maanden (vanaf)

€

60,00

Wenkbrauwen in schaduwen en/of hairstrokes ( incl. 2 nabehandeling)

Eyeliners

Bijwerken/ retouche behandelingen

Voor alle behandelingen geldt dat het gehele bedrag bij de eerste behandeling voldaan moet worden.

Advies voor de eerste 3 dagen na de behandeling
Houd de behandelde huid de eerste 3 dagen droog, geen water, lotions,
cremes e.d op de behandelde huid aanbrengen.
De huid zal hierdoor snel en mooi genezen. Er ontstaan hele kleine
korreltjes/korstjes op de huid, krab deze er niet af ze verwijderen vanzelf.
Zo voorkomt u litteken of infectie gevaar.
Advies voor de eerste week na de behandeling.
Vermijd zoveel als mogelijk de zon, zee, sauna whirpool, jacuzzi of zwembad

UV licht kunnen wenkbrauwen vervagen en daarom is het verstandig uw
wenkbrauwen tegen de zon of zonnebank met een goede zonnebrandcreme
minimaal factor 30 of hoger te beschermen.
Bedenk ook dat een Peeling of fruitzuurbehandeling nadelig is voor het
kleurbehoud.

