
“Passie voor je werk is steeds blijven streven
naar nóg meer perfectie in je werk.”

Lijsbeth heeft ruim 24 jaar ervaring, is in het bezit van de ANBOS-specialisatie
PMU-specialist en werkt als full time Permanent Make Up Expert. 
De salon is GGD-gecerti� ceerd en voldoet dus aan de strenge hygiënische eisen.

Permanent Make Up Certi� caten van opleidingen en Internationale Masterclasses: 

2020 Masterclass Shading Eyeliner Techniek door  Verika Blasco       Servië  
2020  Masterclass Tepel(hof) tattoeage door Sophie Timmer    Nederland  
2019 ANBOS Permanent Make Up Specialisatie Nascholing  Nederland
2019 Internationale Masterclass Full Lips Ombre door Katarzyna Pawslowka   Polen
2018 Pigment-O�  Cursus, License nummer 481   Nederland
2018 Internationale Masterclass Secret Eyeliners door Ludmila Martseva Turkije
2017 Internationale Allround Training Caro Cosmetics   Oostenrijk 
2017 Internationale Masterclass Full Lips Blush door Esther Lemmens   België
2016 Internationale Masterclass Design Eyeliner door Sarah Thomaere  België 
2016 Internationale Masterclass Full Lips door Andrea Toth  Hongarije
2016 Internationale Masterclass Full Lips door Tünde Méhn  Hongarije
2016 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Tünde Méhn Hongarije
2015 Internationale Masterclass Advanced Eyeliners door Andrea Toth  Hongarije
2015 Internationale Masterclass Volume Lips door Alexander Sivak  Rusland
2015 Internationale Masterclass Microblading door Branko Babic  Servië
2015 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalia Smirnova Rusland
2015 Internationale Masterclass Wing Eyeliner door Zina   België
2014 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalya Yeremenko Estland
2013 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Alina Soloveva Rusland
2013 Tepelhofcorrectie en Littekencamou� age Ecuri
2013 Diploma ANBOS- specialisatie Permanent Make Up Specialist
2005 Masterclass CIS Color System NC
2003 Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen NC
2002 Masterclass Lipliner NC
2002 Masterclass Eyeliners NC
2002 Masterclass Full Lips NC
1996 Diploma Permanent Make up
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De GGD en ook wij vinden het 
van belang je van tevoren te 
informeren over eventuele risico’s. 
Lees daarom onderstaande info 
goed door. 

Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met 
zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en 
genoeg hebt gegeten. Stel mij op de hoogte van eventueel 
medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en 
overgevoeligheidsreacties. 
Check op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de salon 
waar je een PMU wilt laten zetten, een vergunning heeft. 
    
Laat geen permanente make-up 
aanbrengen:    

• op plekken waar je afgelopen jaar plastische chirur-
gie of bestraling hebt ondergaan; 

• op een litteken dat minder dan een jaar oud is; op 
een plek waar minder dan 6 weken geleden PMU 
is gezet; op een plek waar minder dan3 maanden 
geleden een PMU of tatoeage is gelaserd; 

• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moeder-
vlekken of zwellingen;  

• als je onder invloed bent van alcohol of drugs; 
• als je zwanger bent;
• op het moment dat je een koortslip hebt 

   
Daarnaast wordt het afgeraden om PMU 
te laten zetten als je één van de volgen-
de aandoeningen hebt:    
  
• diabetes  
• hemo� lie  
• macula  
• chronische huidziekte 
• allergie voor pigmentsto� en of andere materialen 

waarmee PMU wordt gezet  
• immuunstoornis  
• hart- en vaatafwijkingen   

    
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je anti
stollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch PMU? 
Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts. 

Het zetten van de
permanente make-up 

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een 
wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten 
die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B 
en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch 
werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te 
voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken. Let in ieder 
geval op dat:     
    
• de huid voor het zetten van de PMU wordt schoon-

gemaakt en gedesinfecteerd de naalden steriel zijn 
verpakt en ze, net als de inkt, alleen voor jou worden 
gebruikt. 

• tijdens het zetten schone tissues, watjes of wat-
tenstokjes worden gebruikt om de 
huid schoon te maken; 

• de behandelaar tijdens het zetten van de PMU 
handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij 
iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een 
tissue of je huid;   

Vergoedingen
door zorgverzekeraar   
    
Lijsbeth is óók in het bezit van het ANBOS vakdiploma 
Permanent Make Up. Haar diploma staat geregistreerd en 
in sommige gevallen worden behandelingen vergoed door 
zorgverzekeraars. Check hiervoor uw polisvoorwaarden
of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Voorzorgsmaatregelen    
        
• Drink 24 uur van te voren géén alcohol of gemberdrank en gebruik geen chiazaad. Dit bevorderd het bloeden

en daarna eventuele zwelling.
• Neem geen aspirine of ibuprofen. Paracetamol mag wel. 
• Gebruikt u bloedverdunners? Vraag dan aan uw behandelaar of u 5 dagen van tevoren mag stoppen. 

Als u veel bloedt tijdens de behandeling zal het pigment niet blijven zitten. 
• Plan niet in de week voorafgaande aan de menstruatie, u bent dan namelijk extra gevoelig 
• Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen uit moet doen bij een eyeliner behandeling.

Neem een bril mee voor alle zekerheid.  
• Wimperextensions moeten één maand vóór een eyelinerbehandeling verwijderd zijn.
• Gebruik 1 week van tevoren geen crèmes van Nivea, l’Oréal of Olaz rondom de ogen als u eyeliners wil.

Door de samenstelling van deze producten ondervinden wij problemen met het inbrengen van de pigmenten.
Dit geldt ook voor waterproof mascara en en met wimperserums ook één maand van te voren stoppen. 

• Als u uw lippen laat pigmenteren laat dan vanaf 2 weken van tevoren alle lipverzorgende balsems achterwege
• Gebruik geen corticosteroïdencrème ter plekke voorafgaande aan de pigmentatie   
• Heeft u een koortslip dan pigmenteren wij niet. U zult uw behandeling uit moeten stellen 
• Wilt u uw lippen laten pigmenteren en u heeft regelmatig last van een koortslip dan is het belangrijk dat u de 

volgende voorzorgsmaatregelen neemt: Begin 1 week van tevoren met L-Lysine 500 van bv het merk Orthica.
3 per dag innemen. Een andere mogelijkheid is Acyclovir, dit is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. 
Na de behandeling smeren met Zovirax. Voedingssupplementen tot 1 week na de behandeling blijven gebruiken 
om een uitbraak te voorkomen.  

    
Nazorg 
       
• Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje beurs aanvoelen. Soms is er wat zwelling te zien.

Dat is heel normaal; het is immers een schaafwondje.      
• Je PMU, m.u.v.lippen, moet minimaal 48 uur droog gehouden worden. Indien gewenst, na 24 uur heel dun 

insmeren met de meegeleverde zalf. Lippen constant vet houden met vaseline.  
• De eerste dagen zal het pigment erg donker zijn maar als de korstjes (vliesjes) er af zijn na  gemiddeld 5 tot 

7 dagen dan wordt de kleur lichter: 30-40% lichter bij hairstroke wenkbrauwen en eyeliners, 40 tot 50% bij bij 
Ombre wenkbrauwenen en 70% lichter bij lippen. KRAB DE KORSTJES ER NIET AF! . Als de korstjes er af zijn is het 
mogelijk dat de PMU slecht of gedeeltelijk slecht zichtbaar is. Dit is een normaal proces. Vanaf de 3e week komt 
de kleur meestal weer tevoorschijn.  

• Ga de eerste week na de behandeling niet onder de zonnebank of in de zon. Blijf daarna uw wenkbrauwen altijd 
insmeren met de Make Up Defender Stick SPF 50 met chromotherm om snel vervagen/verkleuren te voorkomen.

• Voor de beste genezing is het beter om 1 week  niet te sporten, naar de sauna en/of het zwembad te gaan. 
Transpiratievocht (zout) trekt namelijk de pigmenten eruit. 

• Binnen 1 maand na de behandeling géén Vit.A houdende producten gebruiken of peelingen op de PMU. 
Chemische peelingen mogen pas na 6 maanden 

• Gebruik geen make up op de plaats waar de permanente make up gezet is totdat het goed genezen is.
• Als u de lippen heeft laten pigmenteren is het raadzaam om géén whitening tandpasta te gebruiken. 

Ook zure en pittige etenswaren raden we af omdat dit niet prettig is aan de wondjes.
• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op 

met de huisarts.
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Afspraken kunt u online inplannen via www.pmulijsbeth.nl 

Intake
• 30 minuten (bedrag wordt in mindering gebracht bij uw eerste behandeling)

Eyeliners
Bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner (iets buiten de wimperrand) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner breed óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner XXL óf wing
óf uitgeschaduwd met kleur of 2 kleurig incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar
         
   

Onder- en bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar 

Onder- en boveneyeliner (iets buiten wimperrand)
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner breed
óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner XXL
óf wing óf uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Wenkbrauwen
Ombré / hairstroke / powder wenkbrauw
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 1 - 1,5 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 1,5 jaar

Lippen
Full lips incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Full lips Ombré incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Medische pigmentaties
• Tarieven Tepelhoftattoeages en Correctie van Schisislippen op aanvraag

Pigment off
Verwijdert pigmenten in ALLE kleuren en tinten e� ectief en volledig. 
Géén beschadiging van de haarwortels, geen schadelijke bestanddelen, 
pijnvrij, zónder zuren en géén littekenvorming    

Per zone tot 10cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Per zone tot 20cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Genezingsproces wenkbrauwen

Belangrijk bij PMU
• Iedere huid is anders en soms is een derde behandeling nodig. Voor een 

evt. 3e behandeling dient u te betalen volgens ons behandelingstarief.  
Dit geldt ook voor een extra behandeling na een touch up.  

• Een navolgende behandeling dient binnen 6 tot 12 weken plaats te vinden.
• Bij annulering op de dag zelf brengen wij u 100% van het tarief in rekening.
• Bij annulering binnen 24 uur  brengen wij u 50% van het tarief in rekening.
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Dag 1: Ik ben verliefd
op mijn nieuwe wenkies

Dag 8 - 10: Help, mijn
wenkbrauwen zijn weg!

Dag 14 - 28: Gelukkig, mijn
wenkbrauwen worden weer
zichtbaar. Maar ze zijn wel
wat onregelmatig van kleur

Dag 42: De 2e bahandeling
vond plaats en ik ben
overgelukkig met mijn wenkies!

Dag 2 - 4: Oh nee,
ze zijn veel te donker!

Dag 5 - 7: Wat gebeurt er!
Mijn wenkbrauwen vervellen
en er vallen stukjes af!
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Afspraken kunt u online inplannen via www.pmulijsbeth.nl 

Intake
• 30 minuten (bedrag wordt in mindering gebracht bij uw eerste behandeling)

Eyeliners
Bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner (iets buiten de wimperrand) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner breed óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner XXL óf wing
óf uitgeschaduwd met kleur of 2 kleurig incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar
         
   

Onder- en bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar 

Onder- en boveneyeliner (iets buiten wimperrand)
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner breed
óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner XXL
óf wing óf uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Wenkbrauwen
Ombré / hairstroke / powder wenkbrauw
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 1 - 1,5 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 1,5 jaar

Lippen
Full lips incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Full lips Ombré incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Medische pigmentaties
• Tarieven Tepelhoftattoeages en Correctie van Schisislippen op aanvraag

Pigment off
Verwijdert pigmenten in ALLE kleuren en tinten e� ectief en volledig. 
Géén beschadiging van de haarwortels, geen schadelijke bestanddelen, 
pijnvrij, zónder zuren en géén littekenvorming    

Per zone tot 10cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Per zone tot 20cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Genezingsproces wenkbrauwen

Belangrijk bij PMU
• Iedere huid is anders en soms is een derde behandeling nodig. Voor een 

evt. 3e behandeling dient u te betalen volgens ons behandelingstarief.  
Dit geldt ook voor een extra behandeling na een touch up.  

• Een navolgende behandeling dient binnen 6 tot 12 weken plaats te vinden.
• Bij annulering op de dag zelf brengen wij u 100% van het tarief in rekening.
• Bij annulering binnen 24 uur  brengen wij u 50% van het tarief in rekening.
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Dag 5 - 7: Wat gebeurt er!
Mijn wenkbrauwen vervellen
en er vallen stukjes af!



25,00

180,00
45,00
90,00

108,00

220,00
45,00

120,00
144,00

235,00
45,00

140,00
168,00

265,00
45,00

155,00
186,00

275,00
50,00

120,00
144,00

290,00
50,00

130,00
156,00

310,00
50,00

145,00
174,00

335,00
50,00

170,00
204,00

310,00
60,00

135,00
nieuwprijs

375,00
50,00

200,00
240,00

425,00
60,00

240,00
288,00

330,00
50,00

165,00
200,00

295,00
50,00

140,00
168,00

Afspraken kunt u online inplannen via www.pmulijsbeth.nl 

Intake
• 30 minuten (bedrag wordt in mindering gebracht bij uw eerste behandeling)

Eyeliners
Bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner (iets buiten de wimperrand) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner breed óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner XXL óf wing
óf uitgeschaduwd met kleur of 2 kleurig incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar
         
   

Onder- en bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar 

Onder- en boveneyeliner (iets buiten wimperrand)
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner breed
óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner XXL
óf wing óf uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Wenkbrauwen
Ombré / hairstroke / powder wenkbrauw
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 1 - 1,5 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 1,5 jaar

Lippen
Full lips incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Full lips Ombré incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Medische pigmentaties
• Tarieven Tepelhoftattoeages en Correctie van Schisislippen op aanvraag

Pigment off
Verwijdert pigmenten in ALLE kleuren en tinten e� ectief en volledig. 
Géén beschadiging van de haarwortels, geen schadelijke bestanddelen, 
pijnvrij, zónder zuren en géén littekenvorming    

Per zone tot 10cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Per zone tot 20cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Genezingsproces wenkbrauwen

Belangrijk bij PMU
• Iedere huid is anders en soms is een derde behandeling nodig. Voor een 

evt. 3e behandeling dient u te betalen volgens ons behandelingstarief.  
Dit geldt ook voor een extra behandeling na een touch up.  

• Een navolgende behandeling dient binnen 6 tot 12 weken plaats te vinden.
• Bij annulering op de dag zelf brengen wij u 100% van het tarief in rekening.
• Bij annulering binnen 24 uur  brengen wij u 50% van het tarief in rekening.
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Mijn wenkbrauwen vervellen
en er vallen stukjes af!



25,00

180,00
45,00
90,00

108,00

220,00
45,00

120,00
144,00

235,00
45,00

140,00
168,00

265,00
45,00

155,00
186,00

275,00
50,00

120,00
144,00

290,00
50,00

130,00
156,00

310,00
50,00

145,00
174,00

335,00
50,00

170,00
204,00

310,00
60,00

135,00
nieuwprijs

375,00
50,00

200,00
240,00

425,00
60,00

240,00
288,00

330,00
50,00

165,00
200,00

295,00
50,00

140,00
168,00

Afspraken kunt u online inplannen via www.pmulijsbeth.nl 

Intake
• 30 minuten (bedrag wordt in mindering gebracht bij uw eerste behandeling)

Eyeliners
Bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner (iets buiten de wimperrand) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner breed óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Boveneyeliner XXL óf wing
óf uitgeschaduwd met kleur of 2 kleurig incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar
         
   

Onder- en bovenlashliner (tussen de wimpers) incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar 

Onder- en boveneyeliner (iets buiten wimperrand)
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner breed
óf met dunne wing incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Onder- en boveneyeliner XXL
óf wing óf uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Wenkbrauwen
Ombré / hairstroke / powder wenkbrauw
incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 1 - 1,5 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 1,5 jaar

Lippen
Full lips incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Full lips Ombré incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner uitgeschaduwd incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Lipliner incl. 1 nabehandeling
• 3e behandeling indien nodig
• Touch up binnen 2 jaar
• Touch up indien elders gezet of na 2 jaar

Medische pigmentaties
• Tarieven Tepelhoftattoeages en Correctie van Schisislippen op aanvraag

Pigment off
Verwijdert pigmenten in ALLE kleuren en tinten e� ectief en volledig. 
Géén beschadiging van de haarwortels, geen schadelijke bestanddelen, 
pijnvrij, zónder zuren en géén littekenvorming    

Per zone tot 10cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Per zone tot 20cm2
• Start behandeling
• Iedere verdere behandeling
• Pakket van 3 behandelingen
• Pakket van 5 behandelingen

Genezingsproces wenkbrauwen

Belangrijk bij PMU
• Iedere huid is anders en soms is een derde behandeling nodig. Voor een 

evt. 3e behandeling dient u te betalen volgens ons behandelingstarief.  
Dit geldt ook voor een extra behandeling na een touch up.  

• Een navolgende behandeling dient binnen 6 tot 12 weken plaats te vinden.
• Bij annulering op de dag zelf brengen wij u 100% van het tarief in rekening.
• Bij annulering binnen 24 uur  brengen wij u 50% van het tarief in rekening.

125,00
75,00

249,00
369,00

175,00
100,00
339,00
489,00

Dag 1: Ik ben verliefd
op mijn nieuwe wenkies

Dag 8 - 10: Help, mijn
wenkbrauwen zijn weg!

Dag 14 - 28: Gelukkig, mijn
wenkbrauwen worden weer
zichtbaar. Maar ze zijn wel
wat onregelmatig van kleur

Dag 42: De 2e bahandeling
vond plaats en ik ben
overgelukkig met mijn wenkies!

Dag 2 - 4: Oh nee,
ze zijn veel te donker!

Dag 5 - 7: Wat gebeurt er!
Mijn wenkbrauwen vervellen
en er vallen stukjes af!



“Passie voor je werk is steeds blijven streven
naar nóg meer perfectie in je werk.”

Lijsbeth heeft ruim 24 jaar ervaring, is in het bezit van de ANBOS-specialisatie
PMU-specialist en werkt als full time Permanent Make Up Expert. 
De salon is GGD-gecerti� ceerd en voldoet dus aan de strenge hygiënische eisen.

Permanent Make Up Certi� caten van opleidingen en Internationale Masterclasses: 

2020 Masterclass Shading Eyeliner Techniek door  Verika Blasco       Servië  
2020  Masterclass Tepel(hof) tattoeage door Sophie Timmer    Nederland  
2019 ANBOS Permanent Make Up Specialisatie Nascholing  Nederland
2019 Internationale Masterclass Full Lips Ombre door Katarzyna Pawslowka   Polen
2018 Pigment-O�  Cursus, License nummer 481   Nederland
2018 Internationale Masterclass Secret Eyeliners door Ludmila Martseva Turkije
2017 Internationale Allround Training Caro Cosmetics   Oostenrijk 
2017 Internationale Masterclass Full Lips Blush door Esther Lemmens   België
2016 Internationale Masterclass Design Eyeliner door Sarah Thomaere  België 
2016 Internationale Masterclass Full Lips door Andrea Toth  Hongarije
2016 Internationale Masterclass Full Lips door Tünde Méhn  Hongarije
2016 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Tünde Méhn Hongarije
2015 Internationale Masterclass Advanced Eyeliners door Andrea Toth  Hongarije
2015 Internationale Masterclass Volume Lips door Alexander Sivak  Rusland
2015 Internationale Masterclass Microblading door Branko Babic  Servië
2015 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalia Smirnova Rusland
2015 Internationale Masterclass Wing Eyeliner door Zina   België
2014 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Natalya Yeremenko Estland
2013 Internationale Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen door Alina Soloveva Rusland
2013 Tepelhofcorrectie en Littekencamou� age Ecuri
2013 Diploma ANBOS- specialisatie Permanent Make Up Specialist
2005 Masterclass CIS Color System NC
2003 Masterclass Hairstroke Wenkbrauwen NC
2002 Masterclass Lipliner NC
2002 Masterclass Eyeliners NC
2002 Masterclass Full Lips NC
1996 Diploma Permanent Make up

TARIEVEN,
INFO & NAZORG
PERMANENT
MAKE UP
TARIEVEN VANAF 1 OKTOBER 2020

St. Antoniusplein 18 · 6031 ED Nederweert · bereikbaar via   P  Jumbo Heerschap
t 0495 460 374 · info@pmulijsbeth.nl · www.pmulijsbeth.nl

De GGD en ook wij vinden het 
van belang je van tevoren te 
informeren over eventuele risico’s. 
Lees daarom onderstaande info 
goed door. 

Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met 
zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en 
genoeg hebt gegeten. Stel mij op de hoogte van eventueel 
medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en 
overgevoeligheidsreacties. 
Check op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de salon 
waar je een PMU wilt laten zetten, een vergunning heeft. 
    
Laat geen permanente make-up 
aanbrengen:    

• op plekken waar je afgelopen jaar plastische chirur-
gie of bestraling hebt ondergaan; 

• op een litteken dat minder dan een jaar oud is; op 
een plek waar minder dan 6 weken geleden PMU 
is gezet; op een plek waar minder dan3 maanden 
geleden een PMU of tatoeage is gelaserd; 

• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moeder-
vlekken of zwellingen;  

• als je onder invloed bent van alcohol of drugs; 
• als je zwanger bent;
• op het moment dat je een koortslip hebt 

   
Daarnaast wordt het afgeraden om PMU 
te laten zetten als je één van de volgen-
de aandoeningen hebt:    
  
• diabetes  
• hemo� lie  
• macula  
• chronische huidziekte 
• allergie voor pigmentsto� en of andere materialen 

waarmee PMU wordt gezet  
• immuunstoornis  
• hart- en vaatafwijkingen   

    
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je anti
stollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch PMU? 
Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts. 

Het zetten van de
permanente make-up 

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een 
wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten 
die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B 
en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch 
werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te 
voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken. Let in ieder 
geval op dat:     
    
• de huid voor het zetten van de PMU wordt schoon-

gemaakt en gedesinfecteerd de naalden steriel zijn 
verpakt en ze, net als de inkt, alleen voor jou worden 
gebruikt. 

• tijdens het zetten schone tissues, watjes of wat-
tenstokjes worden gebruikt om de 
huid schoon te maken; 

• de behandelaar tijdens het zetten van de PMU 
handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij 
iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een 
tissue of je huid;   

Vergoedingen
door zorgverzekeraar   
    
Lijsbeth is óók in het bezit van het ANBOS vakdiploma 
Permanent Make Up. Haar diploma staat geregistreerd en 
in sommige gevallen worden behandelingen vergoed door 
zorgverzekeraars. Check hiervoor uw polisvoorwaarden
of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Voorzorgsmaatregelen    
        
• Drink 24 uur van te voren géén alcohol of gemberdrank en gebruik geen chiazaad. Dit bevorderd het bloeden

en daarna eventuele zwelling.
• Neem geen aspirine of ibuprofen. Paracetamol mag wel. 
• Gebruikt u bloedverdunners? Vraag dan aan uw behandelaar of u 5 dagen van tevoren mag stoppen. 

Als u veel bloedt tijdens de behandeling zal het pigment niet blijven zitten. 
• Plan niet in de week voorafgaande aan de menstruatie, u bent dan namelijk extra gevoelig 
• Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen uit moet doen bij een eyeliner behandeling.

Neem een bril mee voor alle zekerheid.  
• Wimperextensions moeten één maand vóór een eyelinerbehandeling verwijderd zijn.
• Gebruik 1 week van tevoren geen crèmes van Nivea, l’Oréal of Olaz rondom de ogen als u eyeliners wil.

Door de samenstelling van deze producten ondervinden wij problemen met het inbrengen van de pigmenten.
Dit geldt ook voor waterproof mascara en en met wimperserums ook één maand van te voren stoppen. 

• Als u uw lippen laat pigmenteren laat dan vanaf 2 weken van tevoren alle lipverzorgende balsems achterwege
• Gebruik geen corticosteroïdencrème ter plekke voorafgaande aan de pigmentatie   
• Heeft u een koortslip dan pigmenteren wij niet. U zult uw behandeling uit moeten stellen 
• Wilt u uw lippen laten pigmenteren en u heeft regelmatig last van een koortslip dan is het belangrijk dat u de 

volgende voorzorgsmaatregelen neemt: Begin 1 week van tevoren met L-Lysine 500 van bv het merk Orthica.
3 per dag innemen. Een andere mogelijkheid is Acyclovir, dit is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. 
Na de behandeling smeren met Zovirax. Voedingssupplementen tot 1 week na de behandeling blijven gebruiken 
om een uitbraak te voorkomen.  

    
Nazorg 
       
• Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje beurs aanvoelen. Soms is er wat zwelling te zien.

Dat is heel normaal; het is immers een schaafwondje.      
• Je PMU, m.u.v.lippen, moet minimaal 48 uur droog gehouden worden. Indien gewenst, na 24 uur heel dun 

insmeren met de meegeleverde zalf. Lippen constant vet houden met vaseline.  
• De eerste dagen zal het pigment erg donker zijn maar als de korstjes (vliesjes) er af zijn na  gemiddeld 5 tot 

7 dagen dan wordt de kleur lichter: 30-40% lichter bij hairstroke wenkbrauwen en eyeliners, 40 tot 50% bij bij 
Ombre wenkbrauwenen en 70% lichter bij lippen. KRAB DE KORSTJES ER NIET AF! . Als de korstjes er af zijn is het 
mogelijk dat de PMU slecht of gedeeltelijk slecht zichtbaar is. Dit is een normaal proces. Vanaf de 3e week komt 
de kleur meestal weer tevoorschijn.  

• Ga de eerste week na de behandeling niet onder de zonnebank of in de zon. Blijf daarna uw wenkbrauwen altijd 
insmeren met de Make Up Defender Stick SPF 50 met chromotherm om snel vervagen/verkleuren te voorkomen.

• Voor de beste genezing is het beter om 1 week  niet te sporten, naar de sauna en/of het zwembad te gaan. 
Transpiratievocht (zout) trekt namelijk de pigmenten eruit. 

• Binnen 1 maand na de behandeling géén Vit.A houdende producten gebruiken of peelingen op de PMU. 
Chemische peelingen mogen pas na 6 maanden 

• Gebruik geen make up op de plaats waar de permanente make up gezet is totdat het goed genezen is.
• Als u de lippen heeft laten pigmenteren is het raadzaam om géén whitening tandpasta te gebruiken. 

Ook zure en pittige etenswaren raden we af omdat dit niet prettig is aan de wondjes.
• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op 

met de huisarts.
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De GGD en ook wij vinden het 
van belang je van tevoren te 
informeren over eventuele risico’s. 
Lees daarom onderstaande info 
goed door. 

Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met 
zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en 
genoeg hebt gegeten. Stel mij op de hoogte van eventueel 
medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en 
overgevoeligheidsreacties. 
Check op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de salon 
waar je een PMU wilt laten zetten, een vergunning heeft. 
    
Laat geen permanente make-up 
aanbrengen:    

• op plekken waar je afgelopen jaar plastische chirur-
gie of bestraling hebt ondergaan; 

• op een litteken dat minder dan een jaar oud is; op 
een plek waar minder dan 6 weken geleden PMU 
is gezet; op een plek waar minder dan3 maanden 
geleden een PMU of tatoeage is gelaserd; 

• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moeder-
vlekken of zwellingen;  

• als je onder invloed bent van alcohol of drugs; 
• als je zwanger bent;
• op het moment dat je een koortslip hebt 

   
Daarnaast wordt het afgeraden om PMU 
te laten zetten als je één van de volgen-
de aandoeningen hebt:    
  
• diabetes  
• hemo� lie  
• macula  
• chronische huidziekte 
• allergie voor pigmentsto� en of andere materialen 

waarmee PMU wordt gezet  
• immuunstoornis  
• hart- en vaatafwijkingen   

    
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je anti
stollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch PMU? 
Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts. 

Het zetten van de
permanente make-up 

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een 
wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten 
die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B 
en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch 
werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te 
voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken. Let in ieder 
geval op dat:     
    
• de huid voor het zetten van de PMU wordt schoon-

gemaakt en gedesinfecteerd de naalden steriel zijn 
verpakt en ze, net als de inkt, alleen voor jou worden 
gebruikt. 

• tijdens het zetten schone tissues, watjes of wat-
tenstokjes worden gebruikt om de 
huid schoon te maken; 

• de behandelaar tijdens het zetten van de PMU 
handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij 
iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een 
tissue of je huid;   

Vergoedingen
door zorgverzekeraar   
    
Lijsbeth is óók in het bezit van het ANBOS vakdiploma 
Permanent Make Up. Haar diploma staat geregistreerd en 
in sommige gevallen worden behandelingen vergoed door 
zorgverzekeraars. Check hiervoor uw polisvoorwaarden
of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Voorzorgsmaatregelen    
        
• Drink 24 uur van te voren géén alcohol of gemberdrank en gebruik geen chiazaad. Dit bevorderd het bloeden

en daarna eventuele zwelling.
• Neem geen aspirine of ibuprofen. Paracetamol mag wel. 
• Gebruikt u bloedverdunners? Vraag dan aan uw behandelaar of u 5 dagen van tevoren mag stoppen. 

Als u veel bloedt tijdens de behandeling zal het pigment niet blijven zitten. 
• Plan niet in de week voorafgaande aan de menstruatie, u bent dan namelijk extra gevoelig 
• Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen uit moet doen bij een eyeliner behandeling.

Neem een bril mee voor alle zekerheid.  
• Wimperextensions moeten één maand vóór een eyelinerbehandeling verwijderd zijn.
• Gebruik 1 week van tevoren geen crèmes van Nivea, l’Oréal of Olaz rondom de ogen als u eyeliners wil.

Door de samenstelling van deze producten ondervinden wij problemen met het inbrengen van de pigmenten.
Dit geldt ook voor waterproof mascara en en met wimperserums ook één maand van te voren stoppen. 

• Als u uw lippen laat pigmenteren laat dan vanaf 2 weken van tevoren alle lipverzorgende balsems achterwege
• Gebruik geen corticosteroïdencrème ter plekke voorafgaande aan de pigmentatie   
• Heeft u een koortslip dan pigmenteren wij niet. U zult uw behandeling uit moeten stellen 
• Wilt u uw lippen laten pigmenteren en u heeft regelmatig last van een koortslip dan is het belangrijk dat u de 

volgende voorzorgsmaatregelen neemt: Begin 1 week van tevoren met L-Lysine 500 van bv het merk Orthica.
3 per dag innemen. Een andere mogelijkheid is Acyclovir, dit is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. 
Na de behandeling smeren met Zovirax. Voedingssupplementen tot 1 week na de behandeling blijven gebruiken 
om een uitbraak te voorkomen.  

    
Nazorg 
       
• Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje beurs aanvoelen. Soms is er wat zwelling te zien.

Dat is heel normaal; het is immers een schaafwondje.      
• Je PMU, m.u.v.lippen, moet minimaal 48 uur droog gehouden worden. Indien gewenst, na 24 uur heel dun 

insmeren met de meegeleverde zalf. Lippen constant vet houden met vaseline.  
• De eerste dagen zal het pigment erg donker zijn maar als de korstjes (vliesjes) er af zijn na  gemiddeld 5 tot 

7 dagen dan wordt de kleur lichter: 30-40% lichter bij hairstroke wenkbrauwen en eyeliners, 40 tot 50% bij bij 
Ombre wenkbrauwenen en 70% lichter bij lippen. KRAB DE KORSTJES ER NIET AF! . Als de korstjes er af zijn is het 
mogelijk dat de PMU slecht of gedeeltelijk slecht zichtbaar is. Dit is een normaal proces. Vanaf de 3e week komt 
de kleur meestal weer tevoorschijn.  

• Ga de eerste week na de behandeling niet onder de zonnebank of in de zon. Blijf daarna uw wenkbrauwen altijd 
insmeren met de Make Up Defender Stick SPF 50 met chromotherm om snel vervagen/verkleuren te voorkomen.

• Voor de beste genezing is het beter om 1 week  niet te sporten, naar de sauna en/of het zwembad te gaan. 
Transpiratievocht (zout) trekt namelijk de pigmenten eruit. 

• Binnen 1 maand na de behandeling géén Vit.A houdende producten gebruiken of peelingen op de PMU. 
Chemische peelingen mogen pas na 6 maanden 

• Gebruik geen make up op de plaats waar de permanente make up gezet is totdat het goed genezen is.
• Als u de lippen heeft laten pigmenteren is het raadzaam om géén whitening tandpasta te gebruiken. 

Ook zure en pittige etenswaren raden we af omdat dit niet prettig is aan de wondjes.
• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op 

met de huisarts.


