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Safae Aesthetica Permanent Make-up
altijd content & prachtig resultaat

Wat u kunt verwachten van de Permanent Make-Up bij Safae Aesthetica
Permanent Make-Up is eigenlijk dé manier om je wenkbrauwen, eyeliner of lipcontour altijd perfect op orde te hebben.
U hoeft nooit bang te zijn dat uw oogpotlood uitloopt of dat u de wenkbrauwen altijd met een potlood moet bijwerken. Deze vorm van Make-Up blijft perfect zitten, waar u ook zich bevindt, in de sauna, in het zwembad, in de
regen en als u moet huilen.
Hoe gaat het Permanent Make-up te werk?
Met een filterdunne naald wordt een speciaal veilig pigment vlak onder het huidoppervlak aangebracht. Anders
dan bij tatoeage, wat levenslang zichtbaar blijft, wordt Permanent Make-Up langzaamaan steeds lichter. Gemiddeld
blijft de pigmentatie twee tot vijf jaar mooi.
Permanent Make-Up is een vak apart. Onze specialisten werken met de methode van Ecuri Cosmetics.
Hiermee kan uitermate nauwkeurig gewerkt worden. De pigmenten van Ecuri zijn kleurvast en worden na verloop
van tijd niet rood of blauw.
Ecuri pigmenten voldoen aan alle eisen van de GGD en de Keuringsdienst van Waren.
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Wat u kunt laten doen met Permanent Make-up
Wenkbrauwen
Wenkbrauwen die steeds dunner zijn geworden, te veel zijn geëpileerd of gewoon een stukje missen. We maken
gebruik van de unieke hairstroke methode waarbij een flinterdunne naald en pigment wordt gebruikt. Soms is het
een kwestie van een heel nieuwe vorm creëren, maar het kan ook zijn dat u uw wenkbrauwen net even voller, langer of iets breder wilt. Tevens worden littekens in de wenkbrauwen ook gecamoufleerd door deze hairstroke techniek.
Eyeliners
Het creëren van een eyeliner is de makkelijkste manier om uw ogen een mooie uitstraling te geven. Samen met u
nemen we de tijd om de kleur en de vorm van de eyeliner te bepalen. Wilt u alleen een lijntje boven of liever boven
en onder de ogen, de keus is aan u. Subtiel en natuurlijk of breder voor een meer dramatisch effect.
Lipliners
Deze techniek is subliem om een mond weer vol en strak te maken. U moet dan niet alleen denken aan een lijntje
rond de mond. De Ecuri Methode is juist gericht om de mond nagenoeg onzichtbaar haar jeugdige volume terug te
geven. Met de Ecuri Methode kan ook de hele lippen lippen worden ingekleurd.
Litteken correctie
Met de Ecuri Methode kunnen ook littekens worden gecamoufleerd.

Safae Aesthetica Permanent Make-up
altijd content & prachtig resultaat
Permanent Make-up vereist veel kunde en uiterste precisie. Onze Permanent Make-up specialisten zijn uitgebreid opgeleid bij Ecuri Cosmetics en werken met veilige pigmenten. Voor iedere behandeling wordt een nieuwe, steriele
naaldmodule gebruikt. De naald is zo verpakt dat hij pas uit de module komt als de pigmentatie daadwerkelijk start.
Voor de behandeling dient u een gezondheidsverklaring in te vullen.
Mocht u erg gevoelig zijn dan kunt u bij uw huisarts Emla crème vragen. Deze crème heeft een verdovende werking.
Na de behandeling dient u voorzichtig met de pigmentatie om te gaan. De pigmentatie heeft een mooie vorm en een
prachtige kleur maar het is ook een lichte schaafwond. Net als elk andere schaafwond geneest deze het snelst in de
open lucht. Water, crème of andere zaken vertragen het genezingsproces en verminderen het uiteindelijke resultaat.

Belangrijk!
De volgende factoren zijn van belang:








Hou de pigmentatie 48 uur droog
U mag geen make-up aanbrengen
Huid niet reinigen
De eerste 5 dagen geen zwembad, sauna of zonnebank
Stel de pigmentatie niet bloot aan zonlicht
U mag alleen de meegegeven white petrolatum aanbrengen,
3x daags 3 dagen lang
U mag niet krabbelen, peuteren of pulken aan de pigmentatie
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