Lipliner
Heeft u smalle of ongelijke lippen? Met permanente make-up worden deze weer voller en egaler. Ook hier
wordt weer van tevoren de nieuwe liplijn getekend en kan elk gewenst model en elke gewenste correctie
aangebracht worden. Ook de kleur van de liplijn wordt van tevoren met u doorgesproken en uitgezocht. De
kleur van de nieuw aan te brengen liplijn zal heel natuurlijk aansluiten bij die van uw eigen lippen met als
resultaat een prachtige, volle mond, ook wanneer u geen lipstick gebruikt. Deze behandeling duurt ongeveer
een uur.

Wenkbrauw voor (links) en na (onder)
de behandeling met soft-tap-techniek
(haristroke).
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Camouflage
Permanente make-up kan ook uitstekend gebruikt worden voor het wegwerken van littekens en andere
oneffenheden van de huid. De te bewerken oppervlakken worden zodanig “ingekleurd” dat kleinere littekens
vaak helemaal gecamoufleerd worden en grotere grotendeels onzichtbaar worden.

Alle informatie over de permanente make-up-behandelingen kunt u krijgen bij:

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde
t: 0544 371509
i: www.francine.nl
e: info@francine.nl
NLite V-laser, Infraroodlaser, LED-therapie, Diamant Dermabrassie, Bio Skin Jetting,
Micro Needling, peelings, permanente make-up, T-Away, IPL-, elektrisch ontharen,
figuurcorrectie, acne-behandelingen, diverse relaxbehandelingen, tanden bleken,
Francine Colour Experiments minerale make-up etc.

aangesloten bij:

Openingstijden:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 21.00 uur
Dinsdag van 12.30 tot 21.00 uur
Woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.francine.nl
info@francine.nl
0544 371509

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Wat is permanente make-up?

De techniek

Permanent make-up wordt toegepast bij het aanbrengen van wenkbrauwen, het voller maken, resp. corrigeren van lippen, het aanbrengen van eyeliner, zowel onder als boven het oog. Permanent make-up heeft een
houdbaarheid van twee tot vijf jaar. Zou de eenmaal aangebrachte pigmentatie na verloop van tijd
verwijderd of veranderd moeten worden, dan zou dit kunnen.

Met een flinterdunne naald wordt een pigmentkleur vlak onder het huidoppervlak aangebracht. Anders dan
bij tatoeage gaat het hier om een implantatie in de bovenste huidlaag. Dit betekent dat de pigmentering na
verloop van tijd (twee tot vijf jaar) afzwakt. Het proces van natuurlijk huidvernieuwing gaat namelijk gewoon
door. Daarom adviseren wij u één keer per jaar de permanente make-up te laten opfrissen. De behandeling
is vrijwel pijnloos, omdat het te behandelen gebied verdoofd wordt met een verdovende crème.

Waarom permanente make-up en voor wie?
Permanent make-up ziet er ook zonder verdere make-up, heel natuurlijk uit en is daarom een uitkomst voor
iedereen die:

 Brildragend is en problemen heeft met het opmaken;
 Door ziekte of welke oorzaak dan ook haarverlies heeft geleden (alopecia);
 Geen of onvoldoende vaste hand heeft om precieze make-up aan te brengen;
 Contourzwakke of dunne lippen heeft;
 Door overmatige epilatie geen of bijna geen wenkbrauwen meer heeft;
 Weinig tijd heeft en de opmaaktijd aanzienlijk wil verkorten;
 Er altijd perfect uit wil zien;
 Veel aan sport doet (ook zwemmen!);
 Kortom, altijd en onder alle omstandigheden perfect voor de dag wil komen.

Wenkbrauwen
Er wordt eerst gekeken naar uw type en persoonlijkheid, evenals de vorm van uw gezicht en hoe u gewend
bent uzelf op te maken. U kunt vooraf precies zien hoe uw wenkbrauwen er gaan uitzien. De wenkbrauwen
worden middels een speciale techniek in de door u gewenste en bij u passende kleur, aangebracht. Het resultaat is een paar natuurlijke wenkbrauwen voor dag en nacht. Uw gezicht krijgt een mooier en sprekender
uiterlijk. De techniek van permanente make-up is beslist niet te vergelijken met een potloodstreep. Deze
behandeling duurt ca. één uur.
Voor de wenkbrauwpigmentatie kunt u ook kiezen voor de hairstroke-techniek (soft tap). Deze wordt met
de hand aangebracht en ziet er super natuurlijk uit.

Permanente make-up: de unieke pigmentatiemethode
voor wenkbrauwen, lippen en ogen
met een houdbaarheid van twee tot vijf jaar.

Geen nadelige gevolgen
Permanent make-up is volkomen veilig en zelfs mensen met een allergische huid kunnen gerust de behandeling ondergaan. Permanent make-up veroorzaakt geen ontstekingen of hinderlijke zwellingen. U hoeft ook
geen dagen thuis te blijven. U kunt direct na de behandeling weer deelnemen aan het sociale verkeer.

ogen vóór (links) en
na (onder)

Wenkbrauw voor (links) en na (onder)
de behandeling m.b.v. de
soft-tap-techniek (hairstroke)
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Eyeliner
Ook hier wordt weer gekeken naar het model van het gezicht en de ogen, alsmede de oogopslag. Op basis
van een advies wordt vervolgens de kleur bepaald, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met uw
persoonlijke smaak. Met permanent make-up krijgt u die sprekende ogen en oogopslag die uzelf wilt. De
eyeliner kan zowel op het onder- als bovenooglid aangebracht worden. Het resultaat van deze haarfijne
techniek is natuurlijker dan een potloodstreepje. Door de behandeling van ca. één uur krijgt u dag en nacht
verleidelijke en sprekende ogen.

© CIF

Wij zijn in het bezit van een door het Ministerie van VWS afgegeven vergunning voor het
uitvoeren van pm. Deze vergunning is namens het Ministerie afgegeven door de GGD Gelre-IJssel.

