Prijzen Permanente Make-up
Het zetten van permanente make-up is een proces en het is nooit helemaal te voorspellen hoe het
pigment pakt. Omdat elke huid van ieder mens weer anders is wordt er bij de behandeling zo goed
mogelijk afgestemd op het huidtype.
De prijzen voor nieuwe PMU behandelingen zijn inclusief : intakegesprek, voortekenen, epileren, de
behandeling, 1 nabehandeling na 6 tot 8 weken en de nazorgcreme voor thuis gebruik. U krijgt bij ons
2 maanden garantie op de nabehandeling. Om de PMU mooi te houden raden wij u aan om ieder 1 à
2 jaar een opfrisbehandeling in te plannen.
Intakegesprek (30 minuten) GRATIS

Eyeliner
Eyeliner boven

€ 215,00

Eyeliner boven XL (> 2mm)

€ 250,00

Eyeliner onder

€ 175,00

Eyeliner boven & onder

€ 325,00

Eyeliner boven XL (> 2mm) & onder

€ 340,00

Eyeliner boven & onder & wenkbrauw

€ 590,00

Wenkbrauwen
Wenkbrauwen hairstrokes /ombre

€ 315,00

Stukjes opvullen of littekencorrectie vanaf

€ 100,00

Lippen
Lipliner contour

€ 275,00

Lipliner met uitschaduwen

€ 350,00

Full lips

€ 425,00

Medische Tatoeage
Areola / tepelhof tatoeage unilateraal ( 1 tepel) *

€ 100,00

Areola / tepelhof tatoeage bilateraal ( 2 tepels) *

€ 150,00

* van deze behandeling wordt een gedeelte geschonken aan Pink Ribbon

Opfrisbehandeling bestaande PMU
Bestaande PMU opfrissen bestaat uit 1 behandeling, de prijzen zijn per behandeling.
Hiervoor moet nog wel voldoende restpigment (oude permanente make-up) in de huid aanwezig zijn.
Bij een opfrisbehandeling zit geen nabehandeling inbegrepen. Een extra behandeling dient binnen 8
weken na een opfrisbehandeling plaats te vinden en bedraagt € 35,00.
Voor een opfrisbehandeling bij een voor ons nieuwe klant (opfrissen van elders geplaatste PMU),
geldt een toeslag van € 50,00. Een kosteloze en vrijblijvende intake vooraf is dan ALTIJD
noodzakelijk.

Eyeliner
Eyeliner boven < 2 jaar

€ 115,00

Eyeliner boven 2-4 jaar

€ 140,00

Eyeliner boven > 4 jaar, in overleg, afhankelijk van het restpigment
Eyeliner boven XL ( >2mm) < 2 jaar

€ 125,00

Eyeliner boven XL ( >2mm) 2-4 jaar

€ 150,00

Eyeliner boven XL ( > 2mm) > 4 jaar, in overleg, afhankelijk van het restpigment
Eyeliner onder < 2 jaar

€ 100,00

Eyeliner onder 2-4 jaar

€ 125,00

Eyeliner onder > 4 jaar, in overleg, afhankelijk van het restpigment
Eyeliner boven & onder < 2 jaar

€ 175,00

Eyeliner boven & onder 2-4 jaar

€ 200,00

Eyeliner boven & onder > 4 jaar, in overleg, afhankelijk van het restpigment
Eyeliner boven XL & onder < 2 jaar

€ 185,00

Eyeliner boven XL & onder 2-4 jaar

€ 215,00

Eyeliner boven XL & onder > 4 jaar, in overleg, afhankelijk van het restpigment

Wenkbrauwen
Wenkbrauwen < 1 jaar

€ 115,00

Wenkbrauwen 1 – 1,5 jaar

€ 130,00

Wenkbrauwen 1,5 – 2,5 jaar

€ 165,00

Lippen
Lipliner contour < 1 jaar

€ 100,00

Lipliner contour 1 – 1,5 jaar

€ 110,00

Lipliner contour 1,5 – 2,5 jaar

€ 145,00

Lipliner met uitschaduwen < 1 jaar

€ 115,00

Lipliner met uitschaduwen 1 – 1,5 jaar

€ 135,00

Lipliner met uitschaduwen 1,5 - 2,5 jaar

€ 170,00

Full lips < 1 jaar

€ 145,00

Full lips 1 – 1,5 jaar

€ 165,00

Full lips 1,5 – 2,5 jaar

€ 200,00

Bovenstaande prijzen gelden alléén op PMU welke in onze salon is gezet.
Prijzen zijn per 1 november 2018, wijzigingen voorbehouden.
5 redenen voor permanente make-up:
• Met permanente make-up bespaart u elke dag kostbare tijd doordat u geen wenkbrauwpoeder meer hoeft te gebruiken, geen gedoe meer met sjablonen, oogpotloden of een lippen
penseel.
• Er altijd mooi en verzorgd uit willen zien. ’s Ochtends wakker worden en geen bloot gezicht
meer hebben, heerlijk! Met natuurlijke permanente make-up ziet u er zelfs mooi uit zonder
make-up.
• Op vakantie, allergisch voor make-up, in de sauna of sporten. Met permanente make-up ziet u
er altijd goed uit en hoeft u ook geen zorgen meer te maken over uitgelopen make-up.
• Bij slecht zicht of het ouder worden waardoor uw handen niet meer zo stabiel zijn is heel
vervelend. Het is nog vervelender als u zich dan ook niet meer kan opmaken. Met permanente
make-up ziet u er altijd goed uit en dat gevoel is onbetaalbaar.
• Bij ziekte. Voor het geval u chemotherapie moet ondergaan kan het een uitkomst zijn wanneer
u van te voren permanente make-up laat aanbrengen zodat u tijdens de chemo
behandelingen verzekerd bent van mooie wenkbrauwen en / of een mooie eyeliner. En omdat
uw weerstand verzwakt, is er een grotere kans op infecties en ontstekingen. Mocht u toch wel
permanente make-up willen laten zetten na de chemo, dan mag dat uitsluitend na
goedkeuring van de behandelend arts. Op haar eigen manier draagt permanente make-up zo
bij aan een meer dragelijke periode.

