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Permanente make-up prijsindicatie (1)
De prijzen voor het aanbrengen van permanente make-up zijn afhankelijk van de uit te voeren behandeling.
Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, pigmenten en technieken, zijn de nabehandelingen vaak niet meer noodzakelijk. Afhankelijk van huidtype en genezingsproces kan het toch voorkomen
dat een nabehandeling gewenst is. Mocht dit het geval zijn dan wordt deze tussen 1-3 maanden na de eerste
behandeling uitgevoerd. De prijzen zijn inclusief 1 nabehandeling binnen 3 maanden.
U kunt altijd een gratis en vrijblijvende intake inplannen voor meer informatie.
Wenkbrauwen					
Eyeliner boven en onder			
Design eyeliner boven en onder 2-3 mm
Eyeliner Infralash alleen wimperlijn		
Eyeliner boven					
Eyeliner onder					
Design eyeliner boven 2-3 mm. vanaf
Lipliner						
Lipliner met schaduw				
Volledig inkleuren van de lippen		

325,00
325,00
380,00
185,00
215,00
200,00
vanaf 290,00
325,00
395,00
495,00

Sierplein 33 (ingang Dio Drogist) | 1065 LM Amsterdam
allskins.nl | info@allskins.nl | (020) 752 95 72
Alle prijzen in euro, inclusief btw

Prijslijst
Permanente make-up prijsindicatie (2)
De prijzen voor het aanbrengen van permanente make-up zijn afhankelijk van de uit te voeren behandeling.
Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, pigmenten en technieken, zijn de nabehandelingen vaak niet meer noodzakelijk. Afhankelijk van huidtype en genezingsproces kan het toch voorkomen
dat een nabehandeling gewenst is. Mocht dit het geval zijn dan wordt deze tussen 1-3 maanden na de eerste
behandeling uitgevoerd. De prijzen zijn inclusief 1 nabehandeling binnen 3 maanden.
U kunt altijd een gratis en vrijblijvende intake inplannen voor meer informatie.
PRIJZEN BIJWERKEN (retouch) BESTAANDE PERMANENT MAKE-UP
Wenkbrauwen binnen 1 jaar
Wenkbrauwen binnen 2 jaar
Wenkbrauwen na 2 jaar vanaf
Eyeliner boven en onder binnen 2 jaar
Eyeliner boven en onder na 2 jaar vanaf
Eyeliner boven binnen 2 jaar
Eyeliner boven na 2 jaar vanaf
Eyeliner onder binnen 2 jaar
Eyeliner onder na 2 jaar vanaf
Design eyeliner b+onder binnen 2 jaar
Design eyeliner b+onder na 2 jaar
Design eyeliner boven na 2 jaar
Lipliner binnen 1 jaar
Lipliner binnen 2 jaar
Lipliner na 2 jaar vanaf
Lipliner shaduw binnen 1 jaar

100,00
150,00
200,00
175,00
200,00
100,00
125,00
75,00
100,00
150,00
200,00
150,00
100,00
150,00
175,00
175,00
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