
 

https://depermanentmakeupstudio.nl/ 

Klokbaai 30 1506 VH Zaandam 

075-7440088 

PMU eyeliner prijzen   

Eyeliner boven en onder (dun) 239,- 

Eyeliner boven (dun) 139,- 

Eyeliner onder (dun) 139,- 

Eyeliner boven en onder (dik) 279,- 

Eyeliner boven (dik) 169,- 

Eyeliner onder (dik) 169,- 

Eyeliner nabehandeling (binnen 8 weken) 89,- 

Voor meer informatie over PMU eyeliner verwijs ik u graag door naar onze webpagina.  

 

 

 

Verwijderen en/of correctie van wenkbrauwen, eyeliner, lippen en tattoo prijzen   

Wenkbrauwen (per laser of naald removal behandeling) 100,- 

Eyeliner boven of onder (per laser of naald removal behandeling) 100,- 

Eyeliner boven en onder (per laser of naald removal behandeling) 125.- 

Andere kleine verwijderingen (per laser of naald removal behandeling) 100,- 

Tattoo (per laser of naald removal behandeling) past de tattoo binnen een cirkel van 2,5 cm? (2 euro muntstuk) 40,- 

Tattoo (per laser of naald removal behandeling) past de tattoo binnen een cirkel van 5 cm?  60,- 

Tattoo (per laser of naald removal behandeling) past de tattoo binnen een cirkel van 7,5 cm?  80,- 

Tattoo (per laser of naald removal behandeling) past de tattoo binnen een cirkel van 10 cm?  100,- 

Pigmentvlekken verwijderen met de laser prijzen   

Pigmentvlekken verwijderen per laser behandeling (vanaf 60,- t/m 125,-) 60,- 

Natural pigment removal vloeistof (1x daags aanbrengen na de behandeling voor mooi blijvend resultaat) 44,- 

Voor meer informatie over pigmentvlekken verwijderen verwijs ik u graag door naar onze webpagina.  

Gratis vrijblijvend intake gesprek in de studio   

Intake gesprek over nieuwe permanent make up, wenkbrauwen/eyeliner/lippen/tattoo verwijderen of correctie mogelijkheden 
(Tijdsduur: ongeveer 30 minuten) 

gratis 

Bel ons op 075-7440088 of ga naar het contact formulier op de website om vrijblijvend een intake afspraak te maken.  

 
 

 

PMU wenkbrauwen prijzen   

Hairstrokes techniek 239,- 

Schaduw techniek 239,- 

Hairstrokes en Schaduw techniek combinatie 239,- 

Kale stukjes opvullen (vanaf prijs) 139,- 

Littekens camoufleren (vanaf prijs) 109,- 

Nabehandeling (binnen 8 weken) 89,- 

Voor meer informatie over PMU wenkbrauwen verwijs ik u graag door naar onze webpagina.  

 

 

 

Bij de bovenstaande behandelingen altijd eerst contact met ons opnemen om uw probleem te bespreken.  

 
 

 

https://depermanentmakeupstudio.nl/
https://depermanentmakeupstudio.nl/contact/


Bijwerken/touch-up wenkbrauwen prijzen   

Wenkbrauwen binnen het eerste jaar 129,- 

Wenkbrauwen binnen het tweede jaar 149,- 

Wenkbrauwen na twee jaar 189,- 

Voor de bovenstaande behandelingen moet uw permanent make up nog wel voldoende zichtbaar zijn.  

 

 

 

Bijwerken/touch-up eyeliner prijzen   

Eyeliner boven en/of onder binnen het eerste jaar 99,- 

Eyeliner boven en onder binnen het tweede jaar 149,- 

Eyeliner boven binnen het tweede jaar 89,- 

Eyeliner onder binnen het tweede jaar 89,- 

Eyeliner boven en onder na twee jaar 169,- 

Eyeliner boven na twee jaar 99,- 

Eyeliner onder na twee jaar 99,- 

Voor de bovenstaande behandelingen moet uw permanent make up nog wel voldoende zichtbaar zijn.  

 

 

 

Extra toelichting prijslijst:   

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden.  

Bij het niet nakomen van een afspraak kan er 25% van de behandeling in rekening gebracht worden.  

De rekening dient na afloop van de behandeling geheel voldaan te worden.  

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.  

 

 


