
Prijzen permanente make-up 
Prijzen permanente make-up wenkbrauwen, eyeliners, lippen en overige 
behandelingen. 

WENKBRAUWEN

Hairstrokes € 375

3D techniek € 375

Microblading € 375

Wenkbrauw opvullen / poedertechniek € 375

Ombre wenkbrauwen € 375

EYELINERS

Infralash boven € 199

Infralash onder € 150

Infralash boven en onder € 300

Eyeliner onder € 180

Eyeliner boven € 230

Eyeliner onder en boven € 350

Design eyeliner breed boven € 300

Design eyeliner onder en boven € 375

Dubbele eyeliner (2 kleuren) € 199

Smudgy/smokey eyeliner € 385

LIPPEN

Lipliner € 300

LipShadow € 395

Aquarel lips € 485

Full Lips € 495

Alle PMU behandelingen zijn inclusief 
aftercare product twv €20

OPFRIS BEHANDELING



Prijzen inclusief 1 nabehandeling 

Alle cosmetische behandelingen zijn inclusief een nabehandeling tussen de 4 tot 8 
weken*. Het volledige bedrag dient bij de eerste behandeling voldaan te worden. In 
sommige gevallen is een (eventueel gedeeltelijk) vergoeding door de zorgverzekeraar 
mogelijk. Bij elders geplaatste permanente make-up worden de kosten tijdens een consult 
bepaald. 

Medische pigmentatie 

Bij medische pigmentatie zijn 2-3 behandelingen noodzakelijk. Afhankelijk van het te 
behandelen gebied en gewenst resultaat zal een prijs gegeven worden. In sommige 
gevallen is een (eventueel gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. 
Tijdens een intakegesprek zullen de hoeveelheid behandelingen en daarbij behorende 
kosten besproken worden.

Binnen 1 jaar (tot maximaal 14 maanden) € 145

Opfrissen na 14 maanden €145 + €10 per 
verstreken maand extra

vanaf €145

CORRIGEREN / VERWIJDEREN

Per behandeling (vaak 2-3 behandelingen 
voldoende)

vanaf € 120

V-LIFT - facelift zonder operatie

Fullface (inclusief hals en voorhoofd) € 1.200

Midface (wangen en kaaklijn) € 1.000

Onderkin € 250

Bovenarmen € 1.000

Binnenkant bovenbenen € 1.000

Alle V-lift prijzen inclusief controle en 
nabehandeling na 3 maanden.

RF Fractional Needling -€ 300 losse 
behandeling 

-€ 900 kuur van 3 
behandelingen

MEDISCHE PIGMENTATIE

Inkleuren littekens, vitiligo, tepelhof vanaf € 180 (1 uur)


