
Wimpers en wenkbrauwen 
Het kleuren van wimpers en wenkbrauwen zorgt voor meer expressie in het gelaat... 

Een wimperpermanent geeft je ogen een extra dimensie, het lijkt dat je  
meer en volle wimpers hebt. 

Wimperverlengingen  maken je ogen niet alleen groter,  ze geven je ook  
een krachtige uitstraling... 

Wimperkleuring (natuurlijke kleuring) 

Het kleuren van de wenkbrauwen zorgt voor  
meer expressie in het gelaat! 

De kleur blijft tot 6 weken.  
Bij herhaaldelijke kleuring dringt de verf in de  

haarschacht zodat de wimperkleur steeds intenser wordt en 
langer houdt. 

 

Duur: 15 min. - Prijs: 14 euro 

De wimpers lijken niet alleen opvallend langer en voller,  
de verf licht eveneens doffe haartjes op waardoor de ogen 
schitteren. Een frisse, natuurlijke blik zonder mascara of 

klontertjes, die tevens waterbestendig is. 
De kleur blijft tot 6 weken.  

Bij herhaaldelijke kleuring dringt de verf in de haarschacht 
zodat de wimperkleur steeds intenser wordt en langer houdt. 

 

Duur: 15 min. - Prijs: 15 euro 

Wenkbrauwkleuring 

Wimper- en wenkbrauwkleuring 

Het kleuren van wimpers en wenkbrauwen zorgt voor  
meer expressie in het gelaat! 

 

De kleur blijft tot 6 weken.  
 

Bij herhaaldelijke kleuring dringt de verf in de  
haarschacht zodat de wimperkleur steeds intenser wordt 

en langer houdt. 
 

Duur: 20 min. - Prijs: 25 euro 
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Wimperkleuring en –permanent 

Een wimperlift geeft je ogen een extra dimensie, 
Het lijkt dat je meer en volle wimpers hebt… 

 

Het resultaat van de krul blijft gemiddeld 6 à 8 weken. 
 

Wimperpermanent is niet schadelijk voor je ogen en  
je haartjes breken er niet van af. 

 

Duur: 40 min. - Prijs: 40 euro 

Mooie, opvallende wimpers dankzij wimperverlening 

Wimperlift 

Het kleuren van wimpers en wenkbrauwen zorgt voor meer 
expressie in het gelaat… 

 

Een wimperpermanent geeft je ogen een extra dimensie,  
het lijkt dat je meer en volle wimpers hebt. 

 

Het resultaat van de krul blijft gemiddeld 8 weken. 
Het resultaat van de kleuring blijft gemiddeld 6 weken. 

 

Duur: 55 min. - Prijs: 50 euro 

Er is geen enkel ongemak voor de ogen en  
er zijn geen allergische reacties. 

 

Bij wimperverlenging door middel van trosjes wordt  
een gebundeld trosje kunstwimpers op meerdere  

natuurlijke  wimpers gekleefd. 
 

Het resultaat is zeer mooi en opvallend.  
 

Bij een correcte naverzorging houdt deze methode  
maximum 3 weken. 

 

De wimpers moeten met een speciaal product  
verwijderd worden zodat we de natuurlijke wimpers niet 

beschadigen. 
 
 

Duur: 30 min. - Prijs: 45 euro 
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Laat wenkbrauwen opnieuw teruggroeien 
Veel vrouwen verliezen met het verstrijken van de 

jaren veel wenkbrauwhaar. Vooral de staart van de 
wenkbrauw wordt vaak ontsierd door haaruitval. 

 
Wij passen natuurlijk al jaren permanente make-up 

toe om dit verlies te compenseren. Onze pigmentatie 
zal echter veel mooier zijn als er op de lege plekken 

ook haar echt terug begint te groeien. 

100 euro per behandeling 

Bij deze techniek worden preparaten met een speciale naaldmodule door middel van 
het permanente make-up apparaat in de huid gebracht. Deze preparaten activeren 

uw eigen haargroei, maken wenkbrauwen voller, haren donkerder en dikker. 
 

De behandeling om het haar terug te 
laten groeien bestaat uit 4 tot 6 korte 

behandelingen van ongeveer 15 
minuten. 

 
Hierbij wordt op een gereinigde huid 

het speciale preparaat in de huid 
gepigmenteerd. 

 
Deze preparaten kopiëren het 

weefsel waarin ze terechtkomen. 
De haarfollikels bevinden zich op de 

grens van de opperhuid en de dermis. 
Ongeveer dezelfde laag van de huid 
waarin wij normaal pigmenteren. 

Het is nu van belang dat het preparaat 
in deze laag wordt aangebracht.  

Aangezien deze preparaten het weefsel 
kopiëren waarin zij terechtkomen is het van 

belang dat de klant nog enige haargroei 
heeft. Als iemand totaal geen haargroei meer 

heeft en de huid is al helemaal glad en 
verhoornd is de kans op succes uiterst 

gering. 
 

Bij deze personen raden wij deze therapie af. 
Heeft iemand dunner wordende 

wenkbrauwen dan is de kans op een 
succesvol resultaat aanzienlijk. 
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Wimperverdichting boven: € 175 -  wimperverdichting onder: € 150 
Onder en boven: € 300 

Permanente wimperverdichting 

Niet iedereen is geboren met een volle wimperopslag. Dan 
is wimperverdichting de oplossing. Tussen de bestaande 

haartjes wordt bij  
de aanzet kleine stippen pigment gezet die de wimpers een 

vollere aanblik geven.  

Anders dan een eyeliner ziet dit er volledig natuurlijk uit. 

 Levensechte wenkbrauwen 

 Haartje voor haartje creëren we met 
 permanente make-up een driedimensionale 
 wenkbrauw 

 We maken van elke wenkbrauw een 
 eyecatcher 

U heeft volle wenkbrauwen maar u heeft een kaal plekje  
of een litteken. Dan kan ik door middel van  

de hairstrokes techniek levensechte haartjes creëren. 

Hairstrokes: € 350 - Bijwerkingen na 6 weken inbegrepen 

Opvullen wenkbrauwen 

Permanente hairstrokes 

Er worden haartjes tussen de bestaande haartjes geplaatst zodat de  
wenkbrauw er wat voller, mooier van kleur en vorm uitzien. Maar ook als  
u weinig of geen wenkbrauwen meer heeft is deze techniek erg mooi om  

een natuurlijk resultaat te verkrijgen. 

De techniek voor volle, perfecte wenkbrauwen 

De prijs is afhankelijk van het op te vullen gebied 


