Permanente Make-up: Wat is Permanente Make-up (pmu)
Het aanbrengen van cosmetische tatoeages is meer dan een kunstje, het is een specialiteit.
Carpe Diem waarvan zaakvoerster Nancy De Meulenaer, is sinds 1997 de referentie, dus
meer dan 23 jaar ervaring met verschillende professionele scholingen en werken aan zeer
eerlijke prijzen voor kwalitatief werk.
De behandeling wordt uitgevoerd volgens hygiëneprocedures KB van 25/11/2005 met
getuigschrift van deelgenomen opleiding.
VRAAG NAAR FOTO VOOR VOORBEELDEN VAN PERMANENTE MAKE UP
Geen pijn, of een beetje? Er wordt gewerkt met goede verdoving.
Droomt u over het dragen van make-up die altijd zal blijven zitten, ook ongeacht het
weer? Bent u onhandig in het aanbrengen van make-up of vindt u het tijdrovend?
Wil je ook niet ‘s ochtends een kwartier voor de spiegel staan om je op te tutten? Wil je
gewoon uit je bed willen stappen met het perfecte gelaat? Dan is permanente make-up
iets voor jou! Bij mij kan je terecht voor zowel je lippen, ogen boven en/of onder,
wenkbrauwen.
Het aanbrengen van cosmetische tatoeages is meer dan een kunstje, het is een specialiteit.
Het wordt aangebracht met kleine naaldjes in de opperhuid. Zo heb je altijd perfecte
wenkbrauwen, lipliner en ogen (eyeliners). Je hoeft ze nooit meer met een potlood bij te
kleuren.
Het resultaat is een natuurlijk ogende opmaak die twee tot vijf jaar meegaat.
Waarom: Iedereen wil er graag goed uit zien! Tegenwoordig mag dat niet veel van onze
tijd innemen, want die hebben we meestal niet.

Ook als u allergisch bent voor gewone make-up, is permanent dé oplossing. Perfect onder
alle omstandigheden, dus ook met sporten of in de sauna en met zwemmen, uw make-up
blijft altijd op z’n plaats en loopt niet meer uit en je ziet er altijd verzorgd uit.
Permanente make-up bij mannen dit kan ook, het gebeurt heel subtiel, natuurlijk en
onzichtbaar. Hierdoor wordt er meer accent gelegd op de ogen of de wenkbrauwen. Het
lijkt alsof je meer en vollere wimpers hebt. De wenkbrauwen kunnen mooier en natuurlijk
geaccentueerd worden.

Wil je gedefinieerde ogen hebben? Dan bieden wij de oplossing.
Permanente make up ogen/eyeliner
Ogen boven of onder
Volledige oogcontour
Wenkbrauwen/Hairstrokes

€ 180.00
€ 345.00
€ 340.00

Lipcontour

€ 300.00

Allergie pijntest

€ 30.00

Dermatopigmentatie littekens vanaf

€ 60.00

(+ een na verzorging Aloë Vera stick bij al de behandelingen)
Bijwerking permanente make-up 50 € (prijs van het naaldje en de
producten) gebeurt binnen de 2 maand, als het nodig is.
De beste behandeling voor permanente make-up aan betaalbare prijs
Onze prijzen zijn incl. BTW.
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