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Welkom,  

Het jaar 2021 is mijn 20 jarig jubileum als permanent make-up specialiste. 

De opleiding tot permanent make-up specialiste heb ik in het jaar 2000  

succesvol afgerond in Alkmaar. Echter vond ik deze opleiding niet voldoen 

aan mijn wensen en heb ik een jaar later bij Ecuri Cosmetics mijn opleiding 

aangevuld met onder andere het medisch pigmenteren. Ik ben gediplomeerd 

om alle permanent make-up specialisaties te mogen zetten, zo ook de  

medische behandelingen. In 2001 opende ik op 19-jarige leeftijd mijn bedrijf 

onder de naam; Kim’s Beauty Salon welke in 2015 tot  

Permanent Make-up By Kim’s werd omgedoopt.  

In 2005 werd ik als 22-jarig meisje, 2e op het NK visagie in de Jaarbeurs te 

Utrecht, waarna ik vele jaren workshops visagie organiseerde.  

In 2007 werd mijn bedrijf als eerste praktijk in Noord Holland erkend door 

het GGD op netjes en hygiënisch werken.  

In 2018 heb ik examen gedaan voor het NSGP ’Nederlandse stichting voor 

gediplomeerde PMU specialisten’ welke ik succesvol heb afgerond met een 

8.5 voor theoretische kennis en praktijk kennis voor het permanent make-up 

vak. Aansluitend ben ik gestart met het opleiden en bijscholen van PMU  

specialistes door heel Nederland.  

In 2020 kreeg ik patent op een nieuwe PMU behandelmethode welke ik de  

‘Dot Art techniek’ heb genoemd. Alec Kurec van Ecuri Cosmetics heeft deze 

techniek laten verfilmen. Dit jaar is mijn training te koop in 42 landen! 
 

In 2018 heb ik mee gedaan aan het EK Permanent make-up om vervolgens in 

2019 te mogen deelnemen aan het “Worldwide Eyebrow festival”.  
 

In 2020 werd ik door Irma Hulsher benoemd tot de nieuwe voorzitter van de 

NSGP. Een kroon op mijn carrière!  

Bedankt voor uw interesse in mijn specialisatie: Permanent  

make-up. Ik hoop dat deze brochure u alle vertrouwen geeft in mijn  

vakmanschap en dat ik u binnenkort mag verwelkomen in mijn praktijk. 

Graag tot ziens bij Permanent make-up by Kim’s,  

Kim Braas- Daalder 

 





Trots op mijn uitvinding, de Dot-Art techniek met Permanente make-up. 

In 2018 volgde ik de opleiding ‘Ombre Brows’ bij Alina Delcaru uit Roemenië.  

De opleiding waar ik me zo op had verheugd viel me helaas tegen. Ik kwam er al 

snel achter dat haar doelgroep gericht was op jonge dames met een glad en  

stevig bindweefsel. Mijn doelgroep is grotendeels boven de 30 jaar. Ook hebben 

veel van mijn klanten onderliggende gezondheidsklachten waar tijdens de  

opleiding van Alina weinig aandacht naar uit ging. Zo ontstond de drang om hier 

meer op in te gaan. YouTube was in deze periode mijn beste vriend. Ik heb zeker  

honderden filmpjes van tatoeage en permanent make-up artiesten gekeken, om 

tot de conclusie te komen dat hetgeen ik wil ontwikkelen nog het meest in de 

buurt komt van de Dot-techniek van tatoeëerders.  

In de permanente make-up wereld wordt deze methode nog niet toegepast.  

Het effect heeft veel weg van de ‘powderbrow’ techniek.  

Echter is deze techniek niet geschikt bij klanten met een dunner / ouder  

bindweefsel of een donkere huidskleur. Na een lang gesprek met Alec van Ecuri  

Cosmetics kwamen we tot de conclusie dat dit een geweldige behandelmethode 

is wanneer de huid dun en kwetsbaar is. Ook bij de donkere huidtypes blijft deze 

techniek prachtig zitten.  

Kortom: je kunt er alle kanten mee op! Deze techniek is perfect voor ieder  

huidtype maar met name voor mensen die niet in aanmerking komen voor  

permanente make-up of bij wie de pigmenten moeilijk willen pakken. 

Na het verder uitwerken van de techniek is deze door ‘BOIP’   

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom opgenomen.  

Ook is de techniek in Wikipedia opgenomen bij de verschillende permanent  

make-up technieken. 



Wenkbrauwen 

voor de behandeling en genezen. 
 

B: Dot-Art techniek, niet geverfd. 

L: Powder / Ombre techniek. 



Do’s & Don’ts voor en na de behandeling, 
Het is uiterst belangrijk om voorafgaand aan de behandeling rekening te  

houden met de “do’s” en “don’ts”, wanneer u permanent make-up (PMU) wilt  

laten zetten. Wees ervan bewust dat u bij het zetten van wenkbrauwen  

evengoed moet blijven epileren / harsen. Wanneer u zeer licht blond– grijs 

haar heeft, is het ook geen overbodige luxe de haartjes zo nu en dan te verven. 

Deze behandeling kunt u bij een collega, maar ook thuis, eenvoudig  

uitvoeren. Het zorgt ervoor dat het effect van de PMU mooi en natuurlijk blijft. 

 

Goed onderhouden is dus het halve werk en een absolute ‘must do’ als u PMU 

laat zetten.  De “don’ts” zijn zeer belangrijk voor het resultaat; ga niet aan de 

net gepigmenteerde huid krabben, houd de huid gedurende het geneesproces 

zo droog mogelijk, gebruik geen cosmetica producten op de PMU om de kans 

op ontstekingen te voorkomen en ga niet vlak na de behandeling sporten,  

zwemmen, naar de sauna, scrubben, epileren, in stof - vuil, of zonnen. Lees 

voorafgaand aan de behandeling de voorzorg informatie door op de website. 

De Voorbehandeling, 
Voor het zetten van wenkbrauwen reken ik  120 minuten, dit is inclusief het 

intake gesprek. Om eyeliners te pigmenteren reken ik voor 1 onderdeel 60  

minuten en voor 2 onderdelen 90 minuten. Het is belangrijk dat u tijdens het  

intake gesprek uw wensen naar mij toe uit, zodat ik u zorgvuldig en naar wens 

kan voortekenen en de juiste kleur kan bepalen. Uiteraard vind ik het fijn om te 

zien wat u gewend bent met uw wenkbrauwen / eyeliner(s). Ik vraag u daarom 

voorafgaand aan de behandeling om deze thuis voor te tekenen, zoals u dit 

dagelijks gewend bent. Gelieve hiervoor geen waterproof producten te  

gebruiken. Tijdens het voortekenen van de wenkbrauwen zal ik deze, wanneer 

er nog haartjes zijn, netjes in model maken zodat u hier tijdens het  

genezingsproces geen werk aan heeft. Wilt u de wimpers en/of wenkbrauwen 

verven voor de behandeling, dan vraag ik u dit minimaal 2 dagen voor de PMU 

behandeling te laten doen, zodat de verf voor de PMU behandeling van de 

huid is afgesleten. 

 





Het Pigmenteren, 
Met een haarfijn naaldje wordt het micropigment zeer oppervlakkig in de  

lederhuid aangebracht. Anders dan bij tatoeëren, waarbij het pigment  

dieper in de huid wordt gepigmenteerd. Door onder andere ultraviolet licht, 

het natuurlijke vernieuwen van de huid en door schuren en wrijving zal de 

PMU pigmentatie na 1 tot 2 jaar sterk vervagen. De pigmentatie is na de 

behandeling iets donkerder dan gewenst doordat de bovenste huidlaag, 

welke zich de komende week zal gaan vernieuwen, vol zit met pigment.  

Deze huidlaag zal na 4 tot 10 dagen afstoten worden.  

Dit kan gepaard gaan met kleine korstjes.  

 

Na deze afstoting ziet de pigmentatie er meestal weer iets te licht uit.  

Pas na 6 weken is de kleur in zijn totaliteit zichtbaar. Is het resultaat nog 

niet naar wens dan adviseer ik u om na 8 weken en binnen 6 maanden de 

PMU te laten bijwerken. Tijdens de bijwerkbehandeling worden de puntjes  

op de i gezet. Het bijwerken van de PMU zit niet bij de prijs inbegrepen  

omdat dit niet altijd nodig is.  

 

Nazorg, 
Heeft u de afspraak online gereserveerd, dan ontvangt u de dag van uw  

afspraak een email met de nazorg informatie. Heeft u telefonisch geboekt, 

dan ontvangt u dezelfde informatie in een folder.  

Alleen de klanten die hun wenkbrauwen hebben laten pigmenteren  

ontvangen een huid verzorgend product.  

Bij de eyeliners mag dit niet gebruikt worden om irritatie aan het  

oogslijmvlies te voorkomen. 

 

Consult - na controle, 
Mocht u vragen hebben of willen weten of permanent make-up ook voor u 

geschikt is, dan kunt u gratis en vrijblijvend op werkdagen een afspraak  

inplannen: 08.45uur tot 09.00uur 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet




Bijwerken van uw Permanent make-up, 

Houd er rekening mee dat u na een 1e behandeling wellicht al na 12  

weken dient terug te komen voor een  

bijwerkbehandeling. Een 1e pigment laag kunt u vergelijken met de  

grondverf laag op houtwerk. Het effect is al mooi om te zien maar er  

kunnen hier en daar nog lichte stukjes of onregelmatigheden zichtbaar 

zijn. Wanneer u de grondverf gaat aflakken zal het resultaat egaler worden 

en sterker in de houdbaarheid. Na het zetten van een nieuwe PMU  

behandeling of het opfrissen van sterk vervaagde PMU, heeft een  

wenkbrauw behandeling 70% kans op een bijwerkbehandeling.  

Dit percentage ligt bij de eyeliners op 40%. Vaak is de eyeliner onder het 

oog te licht genezen door het traanvocht welke de korst vaak te nat houd. 

Boven is de wens meestal om de eyeliner breder te maken, helaas is dit 

door het zwellen van het ooglid niet altijd mogelijk tijdens de 1e  

behandeling. Na de 1e bijwerkbehandeling is het bij slechts 5% van de 

klanten nog nodig om een 3e behandeling uit te voeren .   

Een lipbehandeling heeft eigenlijk altijd 1 tot 2 bijwerkbehandelingen  

nodig om perfect tot zijn recht te komen. Dit is afhankelijk van de wens.  

Na een goed verloop van een nieuwe PMU behandeling plus een eventuele 

bijwerkbehandeling wordt er geadviseerd om uw wenkbrauwen en lippen 

jaarlijks bij te werken. Het bijwerken van PMU dient u binnen 2 jaar te doen.  

De eyeliners blijven na een geslaagde behandeling vele jaren mooi.  

Hiervoor hoeft u dan ook niet binnen 2 jaar terug te komen. Anders dan bij 

veel andere salons, reken ik het bijwerken van de PMU niet bij de zetprijs in, 

met als reden dat het bij slechts 70% van de wenkbrauw klanten nodig is en 

bij slechts 40% van de eyeliner klanten. De prijs van een lipbehandeling is 

relatief laag omdat bijwerken vaker noodzakelijk is.  

U betaald niet voor iets wat niet nodig is, goed is goed. 

Gedurende de eerste 2 jaar hanteer ik een relatief laag bijwerktarief.  

Wel dient de PMU nog duidelijk te zien te zijn. Na 2 jaar of wanneer de PMU 

sterkt is vervaagd wordt de nieuw prijs berekend. 



Permanent make-up wenkbrauw technieken, 

Zo dadelijk geef ik u uitleg over de verschillende technieken die er zijn om de 

wenkbrauwen te voorzien van Permanent make-up. Voordat u begint met lezen 

is er echter een belangrijk onderwerp waar de consument normaal gesproken 

niet voor wordt gewaarschuwd. Ik vind het belangrijk u hiervan op de hoogte te 

stellen, zodat u dit kunt meenemen in uw overweging om Permanent make-up   

wenkbrauwen te laten zetten.  Over het zetten van de eyeliners kan ik  

kortmondiger zijn; het vervaagt in de loop der jaren wel. Echter ze gaan nooit 

meer weg.  

 

Alle wenkbrauw technieken hebben te maken met een vervaag proces.  

Hoe lichter je het pigment hebt, hoe sneller deze vervaagt. De houdbaarheid van 

de kleur in de huid heeft tevens te maken met de gezondheid van de klant en de 

leeftijd van de huid. Hoe jonger en gezonder de klant is, hoe sneller een pigment 

verdwijnt door de gezonde en snelle celdeling van de huid.  Echter, bestaat er 

een kans dat het pigment nooit meer helemaal uit de huid verdwijnt.  

Een permanent make-up pigment wordt net als een tatoeage met een naald in 

de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een wondje.  

Dit wondje kan littekenweefsel veroorzaken.   

Ieder pigment heeft een basiskleur. Warm bruin heeft een basis oranje / geel. 

Ook zijn er pigmenten welke grauw van kleur worden. Is er tijdens de behande-

ling veel bloed ontstaan, dan kan een pigment tevens grauw uitpakken. Wanneer 

een pigment vervaagt, komt deze basiskleur in beeld.  Regelmatig bijwerken is 

hiervoor de oplossing. Wilt u de permanent make-up niet meer bijwerken, dan 

dient u er rekening mee te houden dat de basiskleur van het pigment,  

langere tijd of wellicht nooit meer helemaal verdwijnt.  

Permanent make-up is een prachtige oplossing voor veel wenkbrauw  

wensen. Echter vind ik het zeer belangrijk dat de consument een weloverwogen  

beslissing maakt en daarbij goed op de hoogte is van de voor en nadelen.  

 

Meer informatie over de diverse Permanent make-up technieken vindt u op de 

website www.permanentmakeup.kim 

 



3D Hairstrokes, (microblading) 

Hairstrokes zijn ultra fijne krasjes welke in de natuurlijke haargroei richting 

worden aangebracht. Het resultaat geeft een 3D effect van de natuurlijke 

wenkbrauwen. 

 

Voor wie is het geschikt? 

Alleen een dikkere huid met sterk bindweefsel is geschikt voor deze  

techniek.  M.b.t. de haarkleur word het afgeraden om op blonde / askleurige  

types deze techniek toe te passen.  

Het resultaat is minimaal na de genezing. Daarnaast kunnen askleurige  

strokes zeer grauw uitslaan. Bij licht bruin haar tot zeer donker haar is deze 

techniek mooi om te zien. 

 

  

 

 

 

 



Ombre / Powderbrow techniek, 

Deze techniek heeft een stevigere aanzet op de staart van de wenkbrauw en 

een zacht verloop naar het neusbeen toe.  

Hierdoor krijg je een zeer mooi en natuurlijk verloop in de wenkbrauw. 

 

Voor wie is het geschikt? 

Deze techniek is zeer geschikt voor de jongere en stevige huid. Ook is het 

effect heel mooi in een bestaande wenkbrauw! Zo maak je de bestaande 

wenkbrauw voller, eventuele epileer schade / littekentjes zijn niet meer te 

zien! Het modelleren van de bestaande haartjes is voortaan extra makkelijk! 

Het enige wat je moet te doen is de lijn van je PMU aanhouden en je  

wenkbrauw is oogverblindend mooi! 

 



Dot-Art techniek, 

Dot-Art techniek zijn microscopisch kleine puntjes welke samen een  

schaduw vormen. Het effect heeft heel veel weg van het super zacht  

aanbrengen van een wenkbrauwpotloodje. 

 

Voor wie is Dot-Art geschikt? 

Dot-Art is uitermate geschikt voor de oudere / dunnere en gevoelige huid. 

Waar alle andere bestaande technieken niet meer mogelijk zijn, biedt 

Dot-Art de uitkomst! Ook is Dot-Art zeer geschikt voor de vettere huid waar 

PMU normaliter niet makkelijk op pakt. 

 

Maar ook voor de lichtblonde / asblonde types welke PMU overwegen, 

maar een niet te harde uitstraling willen hebben, is Dot-Art een uitkomst. 

Ook wordt deze techniek regelmatig gebruikt bij een recover behandeling, 

d.w.z. een Permanent make-up behandeling aanpassen, wanneer deze  

elders verkeerd is aangebracht.  

Of wanneer de oude Permanent make-up ongelijk is of vreemd van kleur is. 

Wel moet het pigment wat er nog zit licht van kleur zijn, wil het met de  

Dot-Art techniek zeer natuurlijk aangepast kunnen worden. 

 



 

Invultechniek,  

De invultechniek is een van de eerste technieken in de wereld van Permanent 

make-up. Toch is het niet meer helemaal vergelijkbaar met vroeger, want de 

pigmenten zijn tegenwoordig sterk verbeterd. De wenkbrauwen worden in 

zijn totaliteit ingekleurd waardoor er een steviger effect ontstaat.  

Voor diegene die de wenkbrauwen stevig tekenen is deze techniek perfect! 

 

Voor wie is het geschikt? 
Deze techniek is in principe voor ieder huid type geschikt.  

Ook wordt deze techniek regelmatig gebruikt bij een recover behandeling; 

d.w.z. een Permanent make-up behandeling aanpassen wanneer dit  

elders verkeerd is aangebracht. Regelmatig zie ik blauw – en sterk rood  

gekleurde wenkbrauwen voorbij komen. Wanneer het pigment in dit geval 

zeer sterk aanwezig is in de huid, kan deze techniek dé oplossing bieden voor 

een paar prachtige wenkbrauwen. 



Liften van de wenkbrauwen, (foto R: Liften van de wenkbrauwspier) 

Soms lijkt het wel toveren. Een vermoeide uitstraling door afhangende  

wenkbrauwen in een mum van tijd omtoveren tot een frisse en jongere  

uitstraling. Helaas gaat dit vaak wel gepaard met het weg  epileren van het  

uiteinde van de eigen wenkbrauw. Maar het resultaat is rondom betoverend. 

Het is na deze behandeling, voor een optimaal resultaat, zeer belangrijk dat u 

de wenkbrauwen goed blijft epileren zodat u geen dubbele wenkbrauw krijgt. 

Een goed onderhoud van de wenkbrauwen is hierbij het halve werk voor een 

prachtige frisse uitstraling. 

Recovers, (foto L: Herstellen van oude PMU wenkbrauwen.) 

De moeilijkheidsgraad maakt het voor mij tot een ware uitdaging om oude,  

ongelijke of mislukte permanent make-up weer nieuw leven in te blazen.  Van 

blauwe wenkbrauwen, tot sterk in hoogte verschillende exemplaren, krijg ik 

voor 95% weer goed. In sommige gevallen is het oude pigment nog deels  

zichtbaar. Het is een kwestie van oude permanent make-up aanpassen tot 

nieuwe wenkbrauwen. Ook eyeliners kunnen  er behoorlijk ongelijk / niet strak 

uitzien. Maar ook deze krijg ik in 95% van de behandelingen weer zo goed als 

nieuw! Wilt u weten of ik uw oude Permanent make-up kan omtoveren tot een 

compleet nieuwe look? Reserveer gerust een gratis en vrijblijvend consult, zo 

kan ik uw permanent make-up beoordelen en u een duidelijk advies geven over 

de mogelijkheden. 



Eyeliners, 

Iedereen heeft zijn persoonlijke wens wat model en kleur betreft. 

Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of het is mogelijk! 

Ik pigmenteer de eyeliners met tatoeage pigmenten en niet met de 

'tijdelijke' permanent make-up pigmenten.  

De reden hiervoor is simpel; het pigmenteren van een eyeliner is een ge-

voeliger klusje dan het zetten van wenkbrauwen. U zit er vast niet op te 

wachten om deze dan ook elk jaar te laten bijwerken. 

De 'wing' is momenteel hip maar vergeet niet dat de huid rond de ogen 

gaat zakken.  

Wat ooit een 'wing' was wordt uiteindelijk een droevig streepje naar  

beneden wanneer uw huid zijn elasticiteit verliest. Een ooglidcorrectie is 

helaas de enige manier om een hangende 'wing' weer nieuw leven in te bla-

zen. Ik raad de 'wing' daarom ook af. De ‘vintage eyeliner’is een mooi alter-

natief. De eyeliner blijft binnen het bewegend ooglid, zo lijkt het net alsof er 

toch een ‘wing’ is gezet. (zie de foto rechts) 

 

Ook wordt het lijntje in de buitenooghoeken nooit verder doorgetrokken 

dan tot het laatste wimperhaartje! 

Het stukje huid tussen de boven en onder- wimperrand, beter bekend als 

de 'ooghoek aan de buitenzijde van uw oog' is dermate dun dat inkt al snel 

onderhuids zal gaan zweven. Hierdoor kan er een zogenaamde ‘blauwe 

plek’ in uw eyeliner ontstaan welke niet meer verwijderd kan worden.  

Overmatig bloeden en wondvocht kan dit eveneens als gevolg hebben! 

De eyeliner mag niet doorgetrokken worden tot de binnen ooghoek.  

Er mag nooit over de traanbuis heen gepigmenteerd worden om de kans op 

een 'blijvend' traanoog en het onderhuids uitlopen van het pigment  

(blow out) te voorkomen.  

 

 



Op het binnen ooglid (de waterrand) wordt niet gepigmenteerd met donkere 

pigmenten. Het binnen ooglid heeft duizenden minuscuul kleine poriën die 

het pigment niet opnemen maar afstoten waardoor de eyeliner op het  

binnen ooglid eruit komt te zien als een gatenkaas. Een wit pigment  

pigmenteren zou wel kunnen omdat het “gatenkaas effect” hierbij minder te 

zien is. Bruine pigmenten worden rond de ogen afgeraden omdat het  

terug-kleur-proces van bruine pigmenten oranje- rood is. 

 

Ook de vaste tatoeage pigmenten zullen in de loop der jaren in kleur  

afnemen. Er bestaat een mogelijkheid dat het pigment na enkele weken  

bijgewerkt moet worden omdat het pigment, anders dan bij een tatoeage, 

oppervlakkiger gezet wordt d.m.v. krasjes i.p.v. prikjes. Een permanent  

make-up naald gaat namelijk heen en weer over de huid. Het pigment zit 

daarom minder diep en heeft tijdens de genezing meer kans op beschadigen.  

Oogschaduw,  

Bent u het zat om elke dag opnieuw een eyeliner en oogschaduw op het  

bewegend ooglid of onder de ogen aan te brengen? Dan is de permanent 

make-up oogschaduw (dubbele eyeliner) een perfecte en blijvende oplossing 

voor u. Deze ‘blijvende oogschaduw’ kan in de kleuren patrol - groen - licht 

groen - blauw - azuur blauw - paars worden gezet. Op het onderooglid is een 

dubbele eyeliner alleen mogelijk bij sterk bindweefsel. 
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 Voorgetekend 

Na de behandeling 

Lip blush (Ombre lips) 
 
 

Bij de lip blush behandeling wordt er een techniek gebruikt waarbij de 
kleur van buiten naar binnen steeds lichter wordt. Het pigment lijkt als 
het ware uitgeveegd. Je lippen lijken door het diepteverschil voller,  
zonder dat het opgespoten lijkt. Deze techniek oogt in de meeste  
gevallen natuurlijk. Een lip blush behandeling zorgt ervoor dat de lippen 
optisch groter worden zonder dat er buiten de oorspronkelijke lip lijn 
wordt gewerkt. Het is ook een mooie behandeling in combinatie met 
een subtiele lipfiller.    

 
 
 

 

Full lips,     
  
 

Bij full lips wordt de hele lip ingekleurd. Doordat hier vaak voor een lich-
te kleur gekozen wordt, is het erg subtiel. Vergelijk het met een Labello 
met kleurtint of een pastel transparante lipstick. 

Lipliner, 

De lipliner is de meest bekende behandeling. Tegenwoordig wordt er 
vaak voor aardetinten gekozen, waarmee je de vorm van je lip kunt ver-
sterken. De lipliner is de meest subtiele variant van de drie. Wil je voor 
een lichte contour gaan, maar met een subtiele uitstraling, dan is deze 
behandeling het meest geschikt. 
 
Genezing gaat gepaard met korstjes                           Kleurterugloop 

 

 



Verkleuren,     

r 
Je permanente lip kleurtje verbleekt sneller dan je wenkbrauwen omdat 
je je lippen vaak gebruikt tijdens het eten en drinken. Daarom is het ad-
vies om je lippen jaarlijks bij te werken. Wanneer je niks doet, zal het na 
2 of 3 jaar verdwenen zijn. Dit is mede afhankelijk van de soort behan-
deling, de gekozen kleur en de levensstijlfactoren. 

Wanneer geen permanente lipbehandeling? 
Neem geen permanente lip behandeling wanneer je vatbaar bent voor 
een koortslip. De kans is aanwezig dat je er weer eentje krijgt na de be-
handeling. De weerstand bij je lippen wordt tijdelijk lager doordat er 
een wondje wordt gemaakt in de huid.  
Mocht je het per se willen, dan is het verstandig om bij je huisarts een 
speciale kuur te vragen. Echter is de behandeling op eigen risico. Daar-
naast bestaat de kans dat een koortslip het pigment van de lip-tint naar 
buiten werkt waardoor deze niet egaal geneest. 

Consult, 

Anders dan bij mijn andere permanente make-up behandelingen  

dient u voorafgaand aan een lipbehandeling eerst een consult afspraak 

te reserveren. Zonder consult afspraak wordt deze behandeling niet 

gereserveerd. Tevens is het van belang dat u een ingevuld GGD  

formulier mee neemt tijdens deze afspraak.  

Een consult afspraak is vrijblijvend en gratis. 

 

Lip blush                                      Full lips                  Lipliner 

 





Permanent make-up by Kim’s 
Schorweg 93 te Breezand. 

Tel: 0223 521088 - 0619836337 

 

www.permanentmakeup.kim 

permanentmakeupbykims@gmail.com 

 
 

 

 

Opleidingen en bijscholingsdagen 
Wil je PMU specialist worden? 

Of ben je al PMU specialist en wil je graag 

bijgeschoold worden? 

 

www.permanentmakeupopleiding.nl 

permanentmakeupopleiding@gmail.com 

 

 

 

Last minute afspraken 

Kijk voor last minute plekjes en  

recente foto’s op Facebook:  

Permanent make-up by Kim’s,  

Breezand 

Last minute plekjes kunt u ook  

vinden in de online agenda onder 

het kopje: Last minute. 

 
 

Kijk voor de actuele prijslijst op de website 



Alle foto’s en tekst in deze folder zijn het eigendom van  

Permanent make-up by Kim’s 


