
Make-up 
Een geslaagde make-up is een kwestie van discretie, maar ook van de juiste  

volgorde en werkwijze. Vertrouw op mij, expert in het mooi maken…  

 Bruids- of feestmake-up 
 

Een dag waarop u wilt stralen en iedereen wil verbazen met uw looks maar heeft u geen 
idee hoe u hieraan moet beginnen? Ik help u graag een handje. 
U komt bij langs zodat ik u een stralende make-up kan geven. 

 
U krijgt natuurlijk ook de nodige tips mee om uw make-up gedurende de hele dag of 

avond onberispelijk houden. 
 
 

Persoonlijke workshop make-up 
 

Hoe kan u pigmentvlekken camoufleren? Welke fond de teint past het mooist bij u? 
Hoe maakt u uw ogen professioneel op? 

Weet u niet goed hoe eraan te beginnen? 
Ik leer u stap voor stap hoe u een mooie, professionele make-up kan aanbrengen. 

 Dagmake-up            20 min.  25 euro 
 Lichte make-up na een behandeling      15 min.  20 euro 
 Bruids– of feestmake-up         45 min.  35 euro 
 Proefmake-up           60 min.  35 euro 
 Workshop make-up (persoonlijk)       op aanvraag 
 Permanente make-up         op vaste tijdstippen 
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Elke vrouw wil er graag op elk moment van de dag  
perfect verzorgd uitzien. Gewone make-up kan aan deze 

eis niet tegemoet komen, permanente make-up wel. 
 

Bij permanente make-up worden eyeliner boven 
en/of onder, lipliner of wenkbrauwen aangebracht 

welke 3 tot 5 jaar blijven zitten. 
 

Tijdens sporten, wanneer u zwemt, als u ‘s ochtends uit 
bed stapt, als u door wind en weer loopt,  

steeds blijft uw permanente make-up op z’n plaats en 
loopt niet meer uit! 

    Eyeliner boven of onder    200 euro 
    Eyeliner boven en onder    350 euro 
    Dikke lijn       + 50 euro 
    Eyeliner dubbel met kleur   325 euro 
    Wenkbrauwen      350 euro 
    Wimperverdichting boven   175 euro 
    Wimperverdichting onder   150 euro 
    Wimperverdichting onder en boven 300 euro 
    Lipcontour       400 euro 
    Full lips        620 euro 

 

Één bijwerking binnen de 6 maanden is gratis. 
Extra korting wanneer meerdere zones tegelijkertijd behandeld worden. 

Permanente make-up 
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We kijken wat mooi bij u staat en adviseren u. We 
willen voorkomen dat u achteraf spijt heeft van  

uw behandeling.  

We adviseren eerder voor een subtielere versie te 
kiezen dan een dikkere lijn. Bij de vervolgbehandeling 

kunnen we deze eventueel altijd dikker maken.  

Permanente eyeliner 

Wil U ook ‘s ochtends opstaan en al meteen uw 
expressie hebben zonder er iets te moeten voor doen?  

Ook tijdens het zwemmen, sauna en op het strand.  
 

Hebt u last van make-up 
allergie of een allergie  
aan make-up reiniger?  

Dan is permanente  
make-up iets voor u. 

Eyeliner onder: €200 - eyeliner boven: €200 
Eyeliner boven en onder: €350 

Small: een duidelijk dunne lijn vlakbij de aanzet van de wimperharen  

Medium en large: dikkere lijn, heeft het effect van een oogpotloodstreep 

Dit is een eyeliner die bestaat uit een donkere of zwarte lijn dicht bij de 
wimperaanzet, met daarboven een eyeliner in een kleur om het oog meer  

te laten spreken. 

We kijken dan naar uw oogkleur in combinatie met uw huidskleur en wat voor  
type u bent. Daar stemmen we ons advies op af. 

Permanente eyeliner, dubbel met kleur 

Eyeliner dubbel met kleur: € 325 


