VERVEN & EPILEREN (alleen in combinatie met PMU afspraak)

PERMANENT MAKE-UP
Prijs
Zetten van een nieuw onderdeel
Wenkbrauwen........................................................................................................ €195,Eyeliner boven óf onder.......................................................................................... €100,€180,Eyeliner boven + onder...........................................................................................
Bijwerken van een door ons eerder gezet onderdeel

€ 10,€ 17,€ 17,€ 22,-

T- AWAY

Bijwerken ( tot 6 maanden na de laatste behandeling) …...……………………………...
Bijwerken (v.a. 6 maanden tot 2 jaar na de laatste behandeling) …………………………
Bijwerken (v.a. 2 jaar tot 3 jaar na de laatste behandeling) ……………………………….
Bijwerken en zetten ………………………………………………………………………………

€ 55,€ 75,€ 100,€ 100,-

Bijwerken 2e / 3e onderdeel...................................................................................

Consult afspraak……………………………………………………………………………………..

Deze korting geldt alleen wanneer dezelfde naald van het 1e onderdeel ook gebruikt kan
worden bij een 2e / 3e onderdeel. Indien dit niet mogelijk is wordt de vaste prijs berekend.

Prijs
Wenkbrauwen óf wimpers verven.............................................................................
Wenkbrauwen & wimpers verven.............................................................................
Wenkbrauwen verven & epileren..............................................................................
Wenkbrauwen & wimpers verven incl. wenkbrauwen epileren.................................

Pigmentvlek tot 1 cm groot…………………………….
Pigmentvlek tot 2 cm groot…………………………….
Pigmentvlek tot 3 cm groot…….………………………

€ 35,€ 50,€ 75,-

€ 40,-

Fibroom klein (steelwratje) ……...………………………
Fibroom groot (steelwratje) ………………………..……

€ 20,€ 25,-

Gratis

Spider Neavi, kleiner dan 0,5 cm (rood adertje) ..….….
Spider Neavi, groter dan 0,5 cm (rood adertje) …..…..

€ 20,€ 25,-

Te laat reserveren kan betekenen dat u in een duurder bijwerk tarief valt.
Hier kan ik tijdens het reserveren van uw afspraak geen rekening mee
houden.

Voordeel tarief (indien het nodig is meer plekjes tijdens

dezelfde afspraak te behandelen)
Prijs per 15 min. ……………………………………………..

€ 50,-

Reserveert u daarom tijdig uw afspraak.
Het advies is 6 maanden voor tijd te reserveren zodat u zeker bent van een
plekje in de agenda.

Consult afspraak………...…………………………………..

Gratis

Wanneer u een afspraak maakt houdt u rekening met de volgende planning
in de agenda:
- In de ochtend worden alleen ‘bijwerk’ afspraken behandeld.
- In de middag worden alleen ‘zet’ afspraken behandeld.

Diverse huidproblemen verdwijnen binnen een mum van tijd als
sneeuw voor de zon met een nagenoeg pijnloze T– Away
behandeling. Al vele jaren een super snelle oplossing om snel
en effectief diverse huidproblemen vaak al met 1 behandeling
te verwijderen.

