
 
 

 
Beauty Skinlines             
 
Prijslijst 
 
Wenkbrauwen  
 
Microblading en 3D hairstroke  inclusief touch up 6 weken                                    € 345,00                    
Deze techniek is heel natuurlijk, haartje voor haartje is het mogelijk om wenkbrauwen te 
creëeren die een driedimensionale uitstraling krijgen. 
 
Ombrebrows  inclusief touch up 6 weken                                                                   € 345,00 
Bij deze techniek krijgen de wenkbrauwen een mooi poederachtig uiterlijk. 
 
 Powderbrows inclusief touch up 6 weken                                                                 € 345,00 
Bij deze techniek krijgen de wenkbrauwen een krachtige vorm door een schaduwtechniek. 
 
Eyeliner inclusief touch up 6 weken 
Bij deze techniek worden strakke eyeliners gezet in de kleur naar keuze. 
Eyeliner boven                                                                                                                  € 175,00 
Eyeliner onder                                                                                                                   € 165,00 
Eyeliner boven en onder                                                                                                 € 295,00 
 
Eyeliner advanced inclusief touch up 6 weken                                                         € 250.00 
Bij deze techniek worden er brede eyeliners gezet in de kleur naar keuze. 
 
Shaded eyeliner inclusief touch up 6 weken 
Bij deze techniek worden strakke eyeliners gezet met een zacht uitgeschaduwde rand in de 
dezelfde kleur. 
   
Shaded eyeliner onder.                                                                                                  € 175,00 
Shaded eyeliner boven en onder.                                                                                € 325,00 
 
Lashliner  inclusief touch up 6 weken                                                                        € 195,00                                                                                                                         
Bij deze techniek wordt er een strakke liner gezet tussen de wimpers in kleur naar keuze 
waardoor het lijkt dat je vollere wimpers hebt. 
   
Guyliner inclusief touch up 6 weken                                                                          € 195,00                                                                                                                                                                  
Eyeliner voor mannen. Bij deze techniek wordt doormiddel van het pointillisme een zachte 
liner gezet in de kleur naar keuze. 
 
Lipcontour inclusief touch up 6 weken                                                                      € 295,00                                                                                                                   
Bij deze techniek wordt de lipcontour versterkt door een mooie strakke lipliner 
 



 
 

Lipliner met schaduw  inclusief touch up 6 weken                                              € 450,00                                                                                 
Bij deze techniek worden de lipliner wat dikker aangezet in de vorm van een schaduw 
waardoor de lippen optisch voller ogen. 
 
Full lips inclusief touch up 6 weken                                                                         € 525,00 
Bij deze techniek worden de lippen volledig opgevuld met een kleur naar wens zodat de 
lippen optisch voller ogen, bleke lippen krijgen een flinke oppepper. 
(3-4 behandelingen) 
 
Diversen  
Beautyspot                                                                                                                    € 50,00 
Tepelhofpigmentatie                                                                                                   € 495,00/600,00 
Litteken camouflage                                                                                                    In overleg  
 
                       
 
Bestaande permanente make-up touch up  
0-3   maanden                                                                                                               € 50,00 
3-6   maanden.                                                                                                              € 75,00 
6-9   maanden.                                                                                                              € 100,00 
9-12 maanden                                                                                                               € 150,00 
Na 2 jaar op aanvraag  
 
Hennabrows + browstyling                                                                                       € 37,50 
 


