
Inleiding 
Salon de beauté Ensemble biedt nu ook het aanbrengen van permanente 
make-up aan. Niet door inhuur van derden maar door ons zelf uitgevoerd. 
Kwalitatief hoogstaand, zoals u van al onze behandelingsmogelijkheden 
bent gewend en natuurlijk voor prijzen die zo concurrerend mogelijk tot 
stand zijn gekomen.  
 
Algemeen 
Permanente make-up is in feite een soort tatoeëren. Het grote verschil is 
dat daar waar de kleurstoffen van de tatoeage in het onderhuids 
bindweefsel worden aangebracht zodat het levenslang blijft zitten de 
kleurstoffen van de permanente make-up in de lederhuid, en dus minder 
diep worden aangebracht. Afhankelijk van huidtype, blootstelling en 
verzorging zal het pigment na verloop van tijd vervagen. 
 

Behandelingsmogelijkheden 
 
Wenkbrauwen 
Het aanbrengen van wenkbrauwen die volledig natuurlijk overkomen en 
die het gezicht (opnieuw) een mooi accent geven. 
 
Wimperaanzet 
Hierbij wordt er tussen de haren van de wimpers permanente make-up  
aangebracht die de wimpers een vollere en natuurlijke uitstraling geven. 
 
Eyeliner 
Dit is de uitgebreide versie van de wimperaanzet. Hierbij wordt er niet 
alleen permanente make-up tussen de wimperharen aangebracht maar 
wordt er ook nog een extra lijn boven aangebracht om de wimpers nog 
meer te accentueren. 
 
Lippen, lijn en “full lips” 
Met het lijntje wordt een contourlijn rondom de lippen, zowel boven als 
onder, bedoeld. Met “full lips” wordt het volledig opvullen van de lippen, 
met contourlijn, bedoeld. Het opvullen kan met dezelfde kleur als de 
contourlijn of met een contrasterende kleur(kost extra). 
 
Nabehandeling 
Bij het aanbrengen van permanente make-up krijgt u, binnen 6 weken, 
1 nabehandeling gratis. Hierbij wordt dat wat tijdens de behandeling is 
aangebracht nagelopen op onvolkomenheden. Toevoegingen vallen hier 
niet onder. Dit geldt niet voor het bijwerken van permanente make-up. 
 
Onderhoud 
Aangebrachte permanente make-up moet worden onderhouden. Het is 
daarom aan te bevelen dit iedere 2 tot 3 jaar te laten bijwerken. 

Aanbrengen permanente make-up 
 
Wenkbrauwen € 275,00 
Eyeliner boven € v.a. 155,00 
Eyeliner onder € v.a. 155,00 
Eyeliner boven en onder € v.a. 250,00 
Wimperaanzet boven € 115,00 
Wimperaanzet onder € 115,00 
Wimperaanzet boven en onder € 195,00 
Lip liner € 275,00 
Full lips, 1 kleur € 395,00 
Full lips, met contrasterende kleur € 445,00 
 
 

  

Bijwerken permanente make-up* 
 

  

Binnen 1 jaar na het plaatsen permanente 
make-up 

25 % 
t.o.v. aanbrengen 

   
Tussen 1 jaar en 2 jaar na het plaatsen 
permanente make-up 

50 % 
t.o.v. aanbrengen 

   
Tussen 2 en 3 jaar na het plaatsen 
permanente make-up 

75% 
t.o.v. aanbrengen 

   
Bij een termijn, langer dan 3 jaar is ere altijd sprake van 
aanbengen. 
   

• Het aanbrengen van permanente make-up is incl. 1x gratis 
nabehandeling binnen 6 weken 

 

 Indien de permanente make-up door iemand anders is aangebracht 
wordt vooraf bekeken of er sprake is van bijwerken. Het bijwerken is 
geen nabehandeling. 

Voor afspraken:   
Wilma   06-23168947 
Patricia                    06-10298713  

  

Prijzen per februari   2020 

 


