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Permanente make-up

Hoe werkt het? 
Met een steriele naald wordt de pigmentatie heel ondiep en in de bovenste huidlaag aan-
gebracht. Hiermee kunnen correcties en/of verfraaiingen worden aangebracht aan wenk-
brauwen, ogen en lippen. De manier van werken, de pigmenten en de materialen voldoen 
aan de strenge kwaliteitseisen van onder andere de GGD en de Voedsel en Waren Autoriteit 

Wanneer en voor wie is Permanente make-up geschikt : 
• Bij geen of weinig wenkbrauwen door leeftijd of veelvuldig epileren
• Moeite om je op te maken door slecht zicht of trillende handen
• Geen tijd om je op te maken, vanwege een veeleisende baan of een druk huishouden
• Bij haarverlies door chemotherapie of alopecia
• Als je geen strakke liplijn hebt of kleurvervaging door ouderdom
• Wanneer je vollere of gecorrigeerde lippen wilt
• Contactlenzen- of brildragers
• Sporters zoals zwemmers, wielrenners
• Sauna- en strandgangers
• Bij allergie voor normale make-up
• Wanneer je altijd mooi opgemaakt wilt zijn

Wenkbrauwen: 
Wenkbrauwen die met de jaren steeds dunner zijn geworden, te veel zijn geëpileerd of 
gewoon wat haartjes en/of vorm missen kunnen door middel van de hairstroke methode 
weer echte eyecatchers worden. Supermooi en natuurlijk en niet van echt te onderscheiden. 
Soms is het een kwestie van een heel nieuwe vorm creeëren, maar het kan ook zijn dat je 
je wenkbrauwen net iets voller wilt. Voor iedereen is er een unieke en geschikte toepassing. 
Jouw wensen staan voorop samen met een mooi en natuurlijk resultaat. 

Eyeliner:
Vind je het vervelend om elke ochtend weer een eyeliner aan te brengen of kun je de eyeliner 
niet mooi strak krijgen? Sport je veel of ga je veel naar de sauna? Ben je allergisch voor 
make-up? Dan is permanente make-up heel geschikt. Een eyeliner boven en onder geeft 
een natuurlijk en sprekend effect en de wimperimplant ziet er voller uit. Bij de eyeliners wordt 
samen gekeken naar wat je graag wilt. De lijnen worden altijd tussen de wimpers gezet voor 
een natuurlijke uitstraling. Ook kunt u voor een dikkere eyeliner die in de wimpers wordt 
gezet en iets daarboven. 

Tip: Als je kiest voor de permanente eyeliner behandeling is het mooier om een week van 
tevoren de wimpers te verven. Dit omdat je na afloop van de behandeling 1 week geen 
(oog)make-up mag dragen.
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