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DP Wenkbrauwen

Ons team zal u adviseren welke 
wenkbrauw en shaping techniek  
het best bij u past! Wij garanderen 
altijd mooie resultaten! 

Bij deze huidvriendelijke techniek worden pigmenten 
oppervlakkig geplaatst voor een mooiere kleurweergave. Deze 
blijven 1 jaar tot 18 maand in de huid. (Pigmenten die langer in 
huid blijven worden lelijk)

Hoe verloopt uw Wenkbrauw behandeling:

Heeft u reeds oude pmu op uw wenkbrauwen gelieve eerst een foto door te sturen 
alvorens u een boeking maakt!

 
Kijk alvast even in magazine‘s of op internet wat u mooi vindt.

Samen bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken:
Microblading - Ombré/Powder Brows - Power Brows (Microblading & Shading)

Alles wordt eerst uitgetekend (shaping) en kleur wordt samen gekozen.

Pas na uw goedkeuring worden de pigmenten in de huid gezet.

De kleur zal de eerste 4 dagen tot 30% donkerder zijn. (Hou hiermee rekening en 
boek dus geen behandeling als u de dag nadien naar een feest moet of een reis 
gepland heeft).

U krijgt alle nazorg instructies en een voorschrift voor uw zalf mee naar huis.

Na 1 behandeling heeft u het gewenste resultaat (*).

Geen nickel, AZO, zware metalen…
Zelfs mensen met zware allergieën 
worden naar ons doorverwezen. 
Indien u anti-depressiva of schild-
klier hormonen neemt gelieve dit te 
melden.

We werken met lokale verdoving

- GEEN pijn en geen oncomfortabel gevoel dankzij onze lokale verdoving
- Vergelijkbaar als een prikje bij de tandarts
- U kiest vrijblijvend deze optie op het moment van uw behandeling (+30 EURO)

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na de 
eerste behandelingen en indien nodig. Hiervoor 
vragen we bijkomend € 25.
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DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

She’s got 99 problems  
but her brows ain’t one

Microblading Ombré/Powder Brows Power Brows

300 EURO

(combinatie microblading en shading)

Ideaal voor wie een hyper realistisch natuurlijk 
resultaat wenst of voor mensen die geen eigen 

wenkbrauwhaartjes meer hebben.

Ideaal voor wie haar brows elke dag mooi in 
shape wenst zonder het tattoo affect maar wel 

een soft make-up look wil.

Is een combinatie van zowel de microblading als 
de shading techniek. Vandaar power brow! Geeft 

een meer uitgesproken resultaat.

300 EURO 300 EURO


