
FOREVER BEAUTY werkt volledig volgens de wettelijke voorschriften en binnen de 

geldende verzekeringsnormen en geeft 4 maanden garantie, binnen deze periode is de vorm en 

de kleur gratis bij te werken 

PRIJSLIJST 

Wenkbrauwen volledig hertekenen (schaduw + 3D haartjes techniek) €350 

Wenkbrauwen (schaduw of 3D haartjes techniek) € 300 

Eyeliner onder € 185 

Eyeliner boven  € 200 

Brede Eyeliner boven € 230 

Eyeliner boven + onder € 350  

Brede Eyeliner boven + fijn eyeliner onder  € 380  

Lipliner € 400 

Lipliner met schaduwlijn (incl. rand inkleuren) € 450 

Fullips (opvullen gehele lippen ) € 600 

 

Permanete make-Up is een cosmetische procedure waarbij veilige pigmenten in de huid 

worden gebracht die kan worden toegepast om wenkbrauwen, lippen of oogleden te 

accentueren en/of te corrigeren. Het is een comfort dat als je het eenmaal hebt, het niet meer 

kunt missen. Invloeden van buitenaf, zoals zon en afschilfering van de huid verbleken de 

make-up. Deze kan later naar wens terug verdonkerd worden. Je permanente Make-up ziet er 

altijd professioneel aangebracht uit. Kwaliteit gaat boven alles, waarbij ervaring en inzicht 

van het grootste belang zijn. Voor je gezicht kies je toch alleen het beste!  

Onze techniek is een volkomen veilige methode, dat sinds jaren gebruikt wordt door 

plastische chirurgen en dermatologen in de US. Er wordt uitsluitend met professioneel 

materiaal gewerkt, dat vrijwel gevoelloos wordt afgesteld. Er wordt een verzachtende zalf 

aangebracht, wat mogelijke pijn bijna volledig wegneemt. Het is ons doel elk ongemak voor u 

te vermijden. 

Voor we van start gaan luisteren we naar uw verwachtingen en geven we ons advies, 

aangepast aan uw persoonlijke gezichtsvorm. Wij streven naar 100% tevredenheid en dit op 

lange termijn. Daar houden wij rekening mee. 

HOE WORDT PERMANENT MAKE-UP AANGEBRACHT ? 

Bij permanent make-up wordt door middel van een steriele ultra-dunne naald die razendsnel 

op en neer gaat een speciale huidvriendelijke pigmentatievloeistof in de huid gebracht. U kunt 

permanent makeup laten aanbrengen voor: 

WAT IS PERMANENTE MAKE UP? 



WENKBRAUWEN    
Dunne en/of onregelmatige haargroei van de wenkbrauwen wordt met permanent make up 
volledig gecorrigeerd zodat een egale en gelijkmatige wenkbrauwlijn ontstaat zoals alleen 

visagisten dat kunnen maken. Eventuele littekens in de wenkbrauw kunnen eveneens met 

permanent make-Up worden gecamoufleerd. Heeft u vroeger te veel geëpileerd en nu bijna 

geen wenkbrauwen meer, met permanent make-up wordt uw gezicht weer compleet.  

Samen met u kijken wij eerst naar de vorm van uw gelaat. Tekenen vervolgens de 

wenkbrauwen in zodat u kan zien hoe de vorm van de wenkbrauwen gaat worden. 

Tijdsduur van de behandeling ca 2 uur 

EYELINER    
Oogleden en wimpers laten de ogen spreken. Met permanent makeup kan met behulp van 

verschillende kleurstellingen het aanzicht en de uitstraling van de ogen worden veranderd en 

uiteraard worden verfraaid. Bij de eye liner wordt tussen de wimperhaartjes gepigmenteerd. 

Het geeft een natuurlijke en volle oogopslag. Zo kunnen ook te grote of te kleine ogen optisch 

in de juiste verhouding worden gebracht tot het totale aangezicht. Altijd mooie ogen, zonder 

zich zorgen te hoeven maken over uitgelopen oogmake-up. Hier wordt weer gekeken naar het 

model van het gezicht en de ogen, alsmede de oogopslag. Uiteraard wordt er rekening 

gehouden met uw persoonlijke smaak. De eyeliner kan zowel op het onder– als bovenooglid 

worden aan gebracht. 

Tijdsduur van de behandeling ca 1½ uur. 

LIPLINER     

Bij de lipcontouren kan met permanente make-up een natuurlijke aanvulling of extra accent 

worden bereikt. Het corrigeren van lippen zodat deze een symmetrisch aanzicht krijgen is een 

belangrijke toepassing van permanent make-up. Bij de lippen kunt u niet alleen kiezen voor 

een echte lipliner is de door u gewenste kleur, maar ook voor een natuurlijke lip liner die 

aansluit bij die van uw eigen lippen met als resultaat een prachtige volle mond, ook zonder 

lipstick. 

Hier wordt van tevoren de nieuwe lip lijn getekend en kan elk gewenst model en correctie 

worden aangebracht.  

Tijdsduur van de behandeling ca 1½ uur 

OPVULLEN GEHELE LIPPEN (FULL LIPS)    

Inkleuren van de lippen is de nieuwste techniek op het gebied van permanente make-up en in 

de Verenigde Staten zeer frequent uitgevoerd! De lippen worden volledig gepigmenteerd. 

Men hoeft dus geen lipstick meer te gebruiken. Geen uitlopers van lipstick meer in de rimpels 

rond de mond. Simpelweg altijd mooi gekleurde lippen. En als men toch een andere kleur 

wenst dan kan altijd lipstick aangebracht worden. Klanten die bijna geen rode lippen meer 

hebben kunnen kiezen voor een natuurlijke tint. 

Tijdsduur van de behandeling ca 1½ uur 

 


