Wat is PMU?
Elke moderne vrouw wil er graag op elk
moment van de dag perfect verzorgd uit
zien. Het is dus ook niet verwonderlijk dat
steeds vaker voor permanente make-up
wordt gekozen. Het is ideaal bij het sporten,
op vakantie als u uit zee of het zwembad
komt, wanneer u ‘s morgens uit bed stapt
en voor mensen met gevoelige ogen of een
cosmetica-allergie. Uw permanente makeup blijft altijd op zijn plaats. ‘s Morgens, ‘s
middags en ’s avonds altijd een verzorgde
uitstraling. Zelfs wanneer alle gewone
make-up verwijderd is, is het gezicht nog
niet ‘kaal’ want de aangebrachte accenten
maken het gezicht sprekend. Doordat u
geen make-up meer hoeft aan te brengen
bespaart u zich dagelijks veel tijd.
Bij permanente make-up wordt door
middel van een ultradunne naald die
razendsnel op en neer gaat, een speciale
huidvriendelijke pigmentatievloeistof in de
huid gebracht. Om permanente make-up
nauwkeurig aan te brengen is vakmanschap
en betrouwbare apparatuur een eerste
vereiste.
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Mogelijkheden

Behandeling

Prijzen

Wenkbrauwen
Dunne en/of onregelmatige haargroei van de
wenkbrauwen wordt met de verschillende
technieken van permanente make-up volledig
gecorrigeerd. Eventuele littekens in de
wenkbrauwen kunnen eveneens met PMU
worden gecamoufleerd. Heeft u vroeger te veel
geëpileerd en nu bijna geen wenkbrauwen
meer, met PMU wordt uw gezicht weer
compleet.

In een voorafgaand intake gesprek worden alle
wensen besproken. Voordat gepigmenteerd
wordt, wordt eerst voorgetekend. Dan zoekt u
samen met de specialist de juiste kleur uit. Pas
als alles naar uw volledige wens is, wordt
begonnen met pigmenteren.

eyeliner
onder
boven
advanced (volle)
rondom

€ 140,€ 155,€ 195,€ 255,-

wenkbrauwen
wenkbrauwen
hairstrokes (haartjes)

€ 300,€ 335,-

lipliner
lipliner

€ 255,-

Ogen
Oogleden en wimpers laten de ogen spreken.
Met PMU kan met behulp van verschillende
kleurstellingen het aanzicht en de uitstraling
van de ogen worden veranderd en uiteraard
worden verfraaid. Bij de eyeliners wordt tussen
de wimperhaartjes gepigmenteerd. Het geeft
een natuurlijke en volle oogopslag. Zo kunnen
ook te grote of te kleine ogen optisch in de
juiste verhouding worden gebracht tot het
totale aangezicht. Altijd mooie ogen, zonder
zich zorgen te hoeven maken over uitgelopen
make-up.
Lippen
Bij de lipcontouren kan PMU een natuurlijke
aanvulling of extra accent worden bereikt. Bij
de lippen kunt u niet alleen kiezen voor een
echte lipliner in de door u gewenste kleur, maar
ook voor een minder opvallende lipliner die een
vage lipcontour weer mooi vormgeeft.
Daarnaast is het mogelijk om uw lipliner in
schaduw effect te laten verlopen of zelfs uw
gehele lippen te pigmenteren waardoor u geen
lipstick meer hoeft aan te brengen.

Bij permanente make-up wordt door middel
van een ultradunne naald die razend snel op en
neer gaat, een speciale huidvriendelijke
pigmentatievloeistof in de huid gebracht. Om
permanente make-up nauwkeurig aan te
brengen is vakmanschap en betrouwbare
apparatuur een eerste vereiste.
Het mag voor zich spreken dat het van belang is
dat de pigmentatie vakkundig gebeurt. Wat
vakkundigheid betreft bent u bij ons in goede
handen. De specialiste, Jacqueline de Koning,
heeft een intensieve training afgerond waarin
alle specialisaties aan bod zijn gekomen. De
jarenlange ervaring, deskundigheid, modernste
apparatuur en werkwijze conform de eisen van
Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid,
is uw garantie voor kwaliteit.
Wij zijn tevens in het bezit van een GGDvergunning.

alle prijzen zijn incl. 1x bijwerken binnen 1
maand
bijwerken
als u komt voor het bijwerken van vervaagde
Permanente Make Up krijgt u 40% korting op
bovenstaande prijzen. Dit geldt niet als het te
veel vervaagd is. Dit gaat in overleg met
Jacqueline.
Nazorg
Na de behandeling dient u een week de PMU
droog te houden. Ook dient het uit de zon te
blijven en moet u er zo min mogelijk aan komen
om eventuele infectie te voorkomen. Ook dient
u van eventuele schilfertjes af te blijven.

