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Permanente Make-up
Hallo Dorien,

Ik overweeg om mijn wenkbrauwen te laten tatoeëren. Mijn
wenkbrauwen zijn van zichzelf vrij licht en niet zo vol, daarom
teken ik ze iedere dag bij. Dit kost best wel veel tijd en het
resultaat is de ene dag mooier dan de andere. Ik ken verschillende mensen die permanente make-up hebben maar vind het
niet bij iedereen even mooi. Waar moet ik op letten als ik permanente make-up wil en waarmee krijg ik het meest natuurlijke resultaat?
Groetjes,
Loes

Beste Loes,
Mooie wenkbrauwen sieren je gezicht en zijn bepalend voor mimiek en expressie. Veel dames met lichte, dunne of geen wenkbrauwen kiezen er daarom voor om hun wenkbrauwen permanent te
laten zetten. Op het gebied van permanente wenkbrauwen zijn er
ontzettend veel mogelijkheden maar het meest natuurlijke resultaat
wordt bereikt met de hairstroke techniek.
Hoe werkt de hairstroke techniek?
De hairstroke techniek is een van de nieuwste technieken op het
gebied van wenkbrauwpigmentatie. Wenkbrauwen die op de juiste
manier zijn aangebracht met de hairstroke techniek zijn niet van
echt te onderscheiden. Bij de hairstroke techniek wordt gebruik gemaakt van een klein naaldje. Het naaldje maakt flinterdunne krasjes
in de huid die vervolgens gevuld worden met pigment. De behandeling is nagenoeg pijnloos en neemt minder dan 20 minuten per
wenkbrauw in beslag.

met de hairstroke techniek lijkt het net alsof er haartjes geplaatst
worden tussen uw wenkbrauwen waardoor het resultaat natuurlijk
én levensecht is.
Waar je verder op moet letten…
Omdat permanente make-up relatief lang blijft zitten is het erg
belangrijk dat het goed gebeurt én dat je tevreden bent over het
resultaat. Er is een aantal punten waaraan je een goede pigmentist/schoonheidssalon kan herkennen. Zo is het belangrijk dat de
specialistes gediplomeerd zijn en de salon beschikt over een GGDkeurmerk. In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het
aanbrengen van cosmetische tatoeages en permanente make-up.
Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de behandelaars zijn verplicht deze richtlijnen
na te leven. Salons die voldoen aan deze richtlijnen hebben een
GGD-keurmerk.
Loes, ik hoop dat ik je een klein beetje inzicht heb kunnen geven in
de wereld van de permanente
make-up. Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen over de hairstroke techniek, kijk dan
eens op www.dorien.nl of
neem geheel vrijblijvend
contact op met Dorien.nl
Anti-Ageing Center.
Liefs,
Dorien

Een natuurlijke look
Naast de manier waarop de wenkbrauwen worden aangebracht,
zijn de kleur én vorm erg bepalend voor het resultaat. In mijn
schoonheidsinstituut bepalen de gediplomeerde specialistes eerst
de vorm van de wenkbrauwen door deze met een potloodje aan te
brengen. Vervolgens worden er verschillende pigmentkleuren op
de huid aangebracht. De specialistes bepalen samen met u de juiste
vorm en kleur voordat zij van start gaan met het aanbrengen van
de permanente make-up. Door de wenkbrauwen aan te brengen

