
PERMANENTE MAKE-UP (PMU)

WENKBRAUWEN NIEUWE SET

Hairstroke, ombré en schaduw incl. 1 nabeh.             

 (150 min.)

TOUCH-UP WENKBRAUWEN (opfrissen pmu)

Nieuwe klanten of corr. van de oude pmu prijs vanaf

(120 min.)

Bestaande klanten binnen 18 mnd (90 min.) * 

Bestaande klanten, 1x per half jaar (60 min.)

LIPPEN NIEUWE SET

Full-lips incl. 1 nabeh. volledig ingekleurd (180 min.) 

Aquarel lips incl. 1 nabeh .(150 min.) 

330,00

170,00

150,00

115,00

360,00

330,00

IQ PIGMENT REMOVER (ALKANISCHE BASIS)

VERWIJDEREN PERMANENTE MAKE-UP EN TATOEAGE

Wenkbrauwen

Ogen

Lippen 

Tattoo klein vanaf

Tattoo grote vanaf

Tattoo klein tweede behandeling of meer

Tattoo groot tweede behandeling of meer 

100,00

110,00

120,00

90,00

110,00

70,00

90,00

LASH LIFT

Lash lift incl. verven van de boven wimpers 55,00

TOUCH-UP LIPPEN (opfrissen pmu)

Nieuwe klanten of corr. van de oude pmu prijs vanaf

(120 min.)

Full-lips bestaande klanten binnen 18 mnd                          

(120 min.) *

Aquarel lips bestaande klanten binnen 18 mnd     

 (120 min.) *

190,00

160,00

130,00

TOUCH-UP EYELINER (opfrissen pmu)

Nieuwe klanten of corr. van de oude pmu boven prijs

vanaf (120 min.)

Nieuwe klanten of corr. van de oude pmu onder prijs

vanaf (60 min.)

Boven + onder bestaande klanten 18 mnd (120 min.)*

Boven bestaande klanten 18 mnd (90 min.) *

Onder bestaande klanten 18 mnd (75 min.) *

Intake permanente make-up (wordt in mindering

gebracht als u na afloop een PMU behandeling boekt

15 min.)

160,00

120,00

150,00

135,00

115,00

20,00

EYELINER NIEUWE SET

Eyeliner boven+ onder designer- en advanced (met

wing) incl. 1 nabeh. (150 min.)

Eyeliner boven designer- en advanced (met wing)

incl. 1 nabeh. (135min.)

Eyeliner onder designer- en advanced ( incl. 1 nabeh.

(90 min.)

Eyeliner boven + onder infralash (tussen de

wimpers) incl. 1 nabeh. (120 min.)

Eyeliner boven infralash (tussen de wimpers) incl. 1

nabeh. (90 min.)

Eyeliner onder infralash (tussen de wimpers) incl. 1

nabeh. (75 min.)

330,00

290,00

  

225,00

300,00

225,00

200,00

WAX BEHANDELINGEN

Bovenlip waxen

Kaaklijn waxen

Kin waxen

Wenkbrauwen  waxen / epileren

Wenkbrauwen verven

Wimpers verven

Wimpers + wenkbrauwen verven

Wimpers + wenkbrauwen verven + waxen / epileren

Kin + kaak + bovenlip waxen

Wenkbrauwen waxen / epileren + verven

Kin +bovenlip waxen

Wenkbrauwen + bovenlip waxen / epileren

Wenkbrauwen man waxen / epileren

12,25
14,00

12,00

15,00

14,00

14,50

25,00

37,75

35,00

27,50

24,25

27,25

12,50

NG YAG LASER, LASER BEHANDELINGEN

HUIDVERBETERING carbon peeling

Gezicht

Gezicht + hals

Gezicht + hals + decolleté

Bij een kuur van 6x krijgt u 15% korting

VERWIJDEREN

Wenkbrauwen

Anti-grijs behandeling wenkbrauwen

Lippen

VERWIJDEREN VAN KLEINE TATOEAGES

1 - 15 cm

15  - 25 cm

GROTE TATOEAGE en PIGMENTVLEK(KEN)

tot 100 shots

100 tot 500

500 tot 1000

1000 tot 2000

Alle prijzen zijn voor 1 sessie 

 

75,00

110,00

180,00

 

 

 

75,00

60,00

100,00

 

 

65,00

90,00

 

 

50,00

100,00

150,00

200,00

Eyeliner schaduw incl. 1 nabeh, prijs vanaf                 

 (150min.)

300,00

HENNA BROWS 

Henna brows en waxen wenkbrauwen 50,00

BROW LAMINATION 

Inclusief verven en stylen van de wenkbrauwen 55,00

Strandlaan 12 Naarden en Laanstraat 112 Baarn
06 - 46204094 

info@pmucompany.com
www.pmucompany.nl

Is de permanente make-up niet door PMU campany by Sylvia
geplaatst? Dan wordt de situatie eerst bekeken en besproken.

Touch-up na 18 mnd voor bestaande klanten is een nieuwe
behandeling minus 20% korting

Alle genoemde prijzen die betrekking hebben op een nieuwe behandeling
permanente make-up  zijn inclusief één nabehandelingen. Een extra
nabehandeling of vierde nabehandeling is mogelijk en kost € 70,-.

Wanneer een behandeling mogelijk is dan kost dit voor brows vanaf   
€ 170,00, Lips vanaf € 190,00 en de prijs van een eyeliner boven
vanaf € 160,00 en eyeliner onder vanaf 120,00.
Een Touch-up is één behandeling en is voor het opfrissen van de
kleur.
Is de kleur te veel vervaagd of moet er echt een correctie plaats
vinden, Grijs of rood geworden wenkbrauwen of correctie op de
vorm, dan moet men uit gaan van een nieuwe behandeling en is een
touch-up niet aan de orde.


