
Be your kind of beautiful

DP behandelingen - Prijslijst 2018

DP Wenkbrauwen - DP Eye-Liner - DP Lips
Medische Pigmentatie - Microhaarpigmentatie



Waarom kiezen voor DP
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Altijd mooie resultaten

Medisch geschoold (verpleegkundige)

Pure en betrouwbare pigmenten (geen AZO, Nickel, …)

Hoogste standaard hygiëne & steriliteit

Pijnloze behandelingen

Bijscholing en congressen op wereldniveau

Specialist in het vak

Hoge kwaliteit aan betaalbare prijs

DP - A Name you can trust!
Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99



Be your kind of  
beautiful
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DP Wenkbrauwen

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.

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 opper-
vlakkig 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!

Heeft u snel pijn : neem dan een Dafalgan Forte 1Gram 30 min voor uw  
behandeling.

Begin 1 uur voor de afspraak met uw Emla zalf (voorschrift krijgt u nadien van 
ons)  te smeren = pre verdoving = om de 20 min bijsmeren. 

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

Samen bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken:
Microblading - Shading”Ombré”- Power Brow (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 (*).

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na de 
eerste behandelingen en indien nodig. Hiervoor 
vragen we bijkomend € 25.www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99
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She’s got 99 problems  
but her brows ain’t one

Microblading Shading Brow 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 hairestroke als 
de shading techniek. Vandaar power brow ! geeft 

een meer uitgesproken resultaat.

300 EURO 300 EURO



DP Eye-Liner

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.

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na de 
eerste behandelingen en indien nodig. Hiervoor 
vragen we bijkomend € 25.www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99

Voor eye-Liners hebben we verschillende pigmenten.
3 tot 5 jaar of langer dan 10 jaar > de prijs is hetzelfde.

Hoe verloopt uw Eye-Liner behandeling:
Snel pijn? Neem dan een Dafalgan Forte 1Gram 30 min voor uw behandeling.

Begin 2u voor de afspraak met uw Emla zalf (voorschrift krijgt u nadien van 
ons)  te smeren = pre verdoving = om de 20 min bijsmeren.

Op het uur van uw afspraak laten wij onze sterke verdovende zalf (30%  
Lidocaïne) nog eens inwerken.

Breng foto’s, selfie’s mee om het gewenste resultaat te bespreken.

Alles wordt uitgetekend, kleur/dikte en techniek worden samen gekozen.

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

Indien u harde lenzen draagt mag u deze vlak voor de behandeling verwijderen en 
direct na weer inbrengen. Zachte lenzen mag u aanhouden tijdens de behandeling.

Een minimale tijdelijke zwelling zal optreden (alsof u even gehuild heeft)  
gedurende enkele minuten krijgt u een coldpack op de ogen om de locale 
zwelling te doen afnemen.

De intensiteit van de kleur zal de eerste dagen tot 2 x zo donker zijn na 1 week 
ziet u het definitieve resultaat.

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

U kan zeker met de auto terug naar huis!

Na 1 behandeling heeft u het gewenste resultaat (*).
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Ons team zal u adviseren welke  
Eye-Liner het best bij uw ogen 
past! Wij garanderen altijd mooie 
resultaten! 



For Beautiful eyes  
look for the good in Others

Bambi Eyes/Infra-Liner Secret Liner Prestige Eye-Liner

Gezien bij Selena Gomez Gezien bij Kendall Jenner Gezien bij Audrey Hepburn

Voor de jongere 18+ meisjes die het heel 
subtiel willen houden maar toch van hun 

“naked” look af willen.

Uw ogen worden optisch langer gemaakt en 
kleine imperfecties van shaping worden geopti-

maliseerd. Klaar voor de perfecte selfie :- )

Enkel bij strakke oogleden en een stevige huid 
kan u met de prestige Eye-liner een mooi  

resultaat bereiken.
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Bovenste Liner: 150 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO

Bovenste Liner: 150 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO

Bovenste Liner: 150 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO



www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99

Geen nickel, AZO, zware metalen … .
Zelfs mensen met zware allergieën 
worden naar ons doorverwezen. 
De pigmenten blijven ongeveer 3 
tot 5 jaar in de lip. De lip kan 1 tot 
1,5 mm op een natuurlijke manier  
vergroot worden.

Onze Pigmenten blijven 3 tot 5 jaar in de lip.

Hoe verloopt uw Lip behandeling:
Snel pijn? Neem dan een Dafalgan Forte 1Gram 30 min voor uw behandeling.

Begin 2u voor de afspraak met uw Emla zalf te smeren (voorschrift krijgt u nadien 
van ons) = pre verdoving = om de 20 min bijsmeren.

Wij laten onze Chirurgisch verdovende zalf (30% Lidocaïne) ook inwerken tijdens 
de behandeling.

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

Samen kiezen we de vorm en kleur welke het best bij jou past. (breng gerust 
uw favoriete lipstick kleur mee) De Lip kan op een natuurlijke wijze tot 1 à 1,5 mm  
vergroot worden.

Aan de hand van foto’s bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken. 
Alles is mogelijk van zeer naturel naar een meer uitgesproken effect.

Alles wordt eerst zorgvuldig uitgetekend en pas na uw goedkeuring worden de  
pigmenten in de lip gezet.

Een tijdelijke zwelling zal optreden. (De lip kan makkelijk tot 2 x zo dik zijn 
na de behandeling) Gedurende enkele minuten krijgt u een coldpack op de  
lippen om de locale zwelling te doen afnemen.

De kleur zal de eerste 4 dagen tot 50% donkerder zijn. (Hou hiermee  
rekening en boek dus geen behandeling als u de dag nadien naar een feest moet 
of een reis gepland heeft).

Na 2 weken ziet u het uiteindelijke resultaat.

U krijgt alle nazorg instructies en een voorschrift voor uw zalf mee naar huis.
 
Na 1 behandeling heeft u reeds het gewenste resultaat (*).
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Ons team zal u adviseren welke Lip 
Shape/kleur het best bij uw gelaat 
past! Wij garanderen altijd mooie 
resultaten! 

BELANGRIJK : 
Indien u ooit al eens een koortsblaasje gehad heeft dan moet u (Aciclovir innemen 400 mg 3 X per dag,) 4 dagen VOOR 
de behandeling en 4 dagen NA de behandeling. Zodat u geen opstoot krijgt na onze behandeling, anders zal u niet 
het gewenste resultaat hebben. (U krijgt van ons een voorschrift op de dag van uw behandeling, u kan deze nadien  
binnenbrengen bij uw apotheker)DP Lips

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na de 
eerste behandelingen en indien nodig. Hiervoor 
vragen we bijkomend € 25.



For beautiful lips speak  
only word of kindness

Baby Lips Soft contour Bardot Full Lips

We brengen uw lippen opnieuw in balans zoals 
ze vroeger waren of we corrigeren zoals ze er het 

best zouden uitzien.

Wij laten onze Chirurgisch verdovende zalf (30% 
Lidocaïne) ook inwerken tijdens de behandeling.

Bij de soft contour maken we een licht visuele 
overgang van contour naar inner lip.

Uw wenst die mooie volle tuitende lippen zoals 
zovelen. Bollende lippen met veel volume, het is 

prachtig.

9
DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

300 EURO300 EURO 300 EURO



www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99

Medische Pigmentatie

Geen Nickel, AZO, zware metalen, 
PAK’s. Zelfs mensen met zware  
allergieën worden naar ons door-
verwezen. De pigmenten blijven  
ongeveer 10 Jaar in de huid kan 
ook langer zijn.

Wanneer borstkanker werd vastgesteld en u heeft een  
reconstructieve ingreep ondergaan, zal de volgende stap een 
tepeltatoeage zijn. Er bestaan verschillende technieken van 
borstreconstructie en er bestaan verschillende technieken 
voor een tepeltatoeage.

Hoe verloopt uw TepelPigmentatie behandeling:
Snel pijn? Neem dan een “Dafalgan Forte 1Gram” 30 min voor uw behandeling.

Begin 2uur voor de afspraak met uw Emla zalf te smeren = pre verdoving =  
om de 20 min bijsmeren (voorschrift krijgt u nadien van ons).

Unilaterale tepelpigmentatie: 
Wij proberen altijd de natuurlijke tepelkleur zoveel mogelijk na te bootsen,  
sommige mensen kiezen er voor om beide tepels te laten inkleuren op deze 
manier is het resultaat veel natuurlijker. Dit is een keuze die u zelf kan maken.

Bilaterale tepelpigementatie: 
Indien u nog foto’s heeft van voor uw borstreconstructie mag u deze altijd  
meebrengen dan proberen we zoveel mogelijk naar dit voorbeeld te werken.

Alles wordt samen besproken zowel de grootte als de kleur van de tepel.  
U wordt dus volledig betrokken in het process.

Aan de hand van foto’s bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken. 
3D /6D ons doel is om een zo natuurlijk mogelijke tepel te creëren.

De kleur zal de eerste 4 dagen tot 50% donkerder zijn. 

De eerste week geen contact met water/ sauna/ stoombad en niet krabben 
of eventuele korstjes aftrekken. 3 dagen geen sport.

Na 1 week ziet u het uiteindelijke resultaat, u heeft recht op een gratis Touch-Up 
na 4 tot 6 weken. 

U krijgt alle nazorg instructies en een voorschrift voor uw zalf mee naar huis.
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Binnenkort is er een terugbetaling 
van het RIZIV bij DP.
Uni-lateraal: 97,14 EURO
Bi-lateraal: 194,27 EURO 



Een belangrijke stap in uw process,  
niet alleen visueel maar ook emotioneel!

Terugbetaling van uw TepelPigmentatie:
Terugbetaling door het RIZIV is enkel wanneer uw borstreconstructie ook werd terugbetaald onder 1 van deze 
RIZIV code’s, indien dit niet het geval is kan u steeds terugbetaling aanvragen bij uw hospitaal verzekering 
(afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten) 

Uni-lateraal
Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling uni-lateraal:
252792-252803

Bi-lateraal
Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling bi-lateraal:
252814-252825

 Voor meer informatie over uw terugbetaling kan u steeds bellen of mailen
 Karen@dermatopigmentatie.be of 0476 68 97 99

 Tepeltatoeage

Uni-lateraal: 180 EURO 
Bi-lateraal: 360 EURO

Er bestaan verschillende technieken van  
borstreconstructie en er bestaan verschillende 

technieken voor een tepeltatoeage.
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www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99

Microhaarpigmentatie

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. De resultaten blijven ± 5 jaar.

Microhaarpigmentatie (MHP) is een niet-chirurgische behan-
deling (zowel voor mannen als vrouwen). Dankzij de laatste 
nieuwe technologie zijn we in staat om een vollere haargroei 
te simuleren.

Hoe verloopt uw MicroHaarPigmentatie behandeling:
Snel pijn? Neem dan een Dafalgan Forte 1Gram 30 min voor uw behandeling.

Onze behandeling duurt gemiddeld 3,5u voor de eerste sessie/ sessie 2 zal 
gemiddeld 2h duren. The shaved look.

Kijk alvast even in magazines of op internet welke haarlijn u mooi vindt.

Samen bespreken we welke haarlijn het best past bij uw gelaat.

Alles wordt eerst uitgetekend (shaping) en kleurintensiteit worden 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).

De eerste week mag u geen contact hebben met water/sauna/stoombad/ 
zonnebank en u mag de eerste 4 dagen niet intensief sporten.

Boek nooit een MHP behandeling vlak voor een zonvakantie, 1 maand wachten na 
uw behandeling.

Na 1 maand mag u dagelijks sunblock factor 50 gebruiken zo zal u langer geniet  
hebben van uw resultaat.

U krijgt alle nazorg instructies.

Touch up prijs: Shaved look = gratis touch-up

Behandeling per zone. Als de touch-up na 4 tot 6 weken nodig is dan betaal je nog 
1/3 van de prijs.
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Ons team zal u begeleiden bij een 
Microhaarpigmentatie! Wij garan-
deren altijd mooie resultaten! 

Touch-up prijs: Shaved look = gratis touch-up 
Behandeling per zone. Als de touch-up na 4 tot 6 
weken nodig is dan betaal je nog 1/3 van de prijs.



Get your confidence back

Aangewezen voor mannen en vrouwen
Diegenen die bestaande dunnere haren optisch dichter willen laten lijken
 
Wanneer transplantatie geen optie is
 
Na transplantatie niet tevreden zijn over het resultaat
 
Een shaven-look wensen bij volledige tot gedeeltelijke kaalheid
 
Littekens willen camoufleren in de haren

Microhaarpigmentatie

Dankzij de hypoallergene eigenschappen zijn 
deze pigmenten voor iedereen van toepassing.
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Behandelde zone Behandelde zone Behandelde zoneNog niet behandeld Nog niet behandeld Nog niet behandeld

  Zone 1: 300 EURO 
  Zone 2: 300 EURO 
  Zone 3: 400 EURO
  Zone 4: 500 EURO 
  Alle zones: 1500 EURO



Nazorg instructies

www.dermatopigmentatie.be - karen@dermatopigmentatie.be - +32 476 68 97 99

Wrijf het 1ste uur de behandelde zone om de 10 min 
af met een vochtig watje*. Daarna  afdrogen, dan 
de Terra-Cortril zalf (of Terra-Mycine) inmasseren 
en daarna droog je terug af.
(Dit doe je om  te voorkomen dat het wondvocht 
een korstje zal vormen)
 

3u na de behandeling heel goed de zone uitwassen 
met reinigingsgel, Micellair water of neutrale zeep. 
Daarna droog je de wonde af, breng je een dun 
laagje* Terra-Cortril of Terra-Mycine zalf aan en 
aflsuitend droog je de wonde terug af.

Voor het slapengaan nog eens reinigen met een 
vochtig watje* en afdrogen.

Terra-Cortril of Terra–Mycine zalf twee keer per 
dag  gedurende 5 dagen aanbrengen.
Eerst met vochtig watje* afkuisen + afdrogen + 
inmasseren  met de zalf + afdrogen.

Twee dagen na de behandeling geen intensieve  
sport beoefenen.  
Niet krabben of korstjes aftrekken.
Zeven dagen GEEN: sauna, zwembad, make-up, 
stoombad.

Bij de wenkbrauwen: na 1 week mag u dagelijks  
ISDIN waterproof factor 50 aanbrengen (ter 
bescherming van uw pigment). Zowel winter als 
zomer!

Pas na 1 week ziet u het resultaat!
(lippen & Areola kan 2 weken duren)
Indien nodig touch-up boeken online (tussen 4-6 
weken na de eerste  behandeling) = €25.
Areola & shaven look = gratis touch-up.
3de sessie shaven look = na maximum 3 maand prijs  
= 1/3 van de zone.

1 4

2

53

(*) Legende
- Vochtig watje met lauw kraan water LET OP : Nooit fysiologisch gebruiken enkel kraan water.
- Dun laagje zalf = heel dun! Zoals dagcreme op uw gelaat.

Voor een lipbehandeling en indien ooit koortsblaasjes :  
start 4 dagen voor en na uw behandeling met Aciclovir medicatie.
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Nazorg

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

1

2

3

4

5
1ste uur behandelde zone 

om de 10 min afwrijven met 
vochtig watje* (voorkomt 

korstvorming). Afdrogen + 
inmasseren  met Terra-Cortril  
(of Terra-Mycine) + afdrogen.

3u na de behandeling de zone 
uitwassen met reinigingsgel/

Micellair water of neutrale zeep. 
Daarna : afdrogen + inmasseren  

met Terra-Cortril + afdrogen.

Vanaf nu 2 keer per dag 
gedurende 5 dagen de wonde 
afkuisen + afdrogen, de zalf 
inmasseren en nog eens 
afdrogen. 

Voor het slapengaan de wonde 
afkuisen + afdrogen.

Resultaat na 7 dagen!
Indien nodig touch-Up boeken 
vanaf 4-6 weken na 1ste 
behandeling.
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www.dermatopigmentatie.be

 Maaltebruggestraat 288, 9000 Gent
 +32 476 68 97 99

 karen@dermatopigmentatie.be

Dr. Van Canneyt Clinic:


