PMU NOORD NEDERLAND

Prijzen nabehandelingen 2020

REGELS NABEHANDELING NA ZETTEN NIEUWE PMU
Hieronder de uitleg over de nabehandeling van je PMU; een beetje streng misschien
maar dan is het voor iedereen duidelijk!!
Een nieuw gezette Permanente make-up heeft 1 gratis nabehandeling míts deze
binnen 8 weken plaats vindt.
Deze nabehandeling doen wij niet oneindig omdat sommige huiden het pigment nu
eenmaal sneller loslaten dan anderen en bij sommige 1x per jaar een touch up /
bijwerkbehandeling nodig is. We kunnen dan niet na 3 maanden tot een half jaar
later nog eens de gratis nabehandeling uit gaan voeren, dit zou ook niet terecht zijn
tegenover anderen, omdat we langer bezig zijn en deze tijd uit moeten reserveren
en meer pigment en materialen moeten gebruiken.
Wij zetten de pigmenten bij iedereen op dezelfde professionele en vakkundige
manier. Huid is levend materiaal en het pigment gaat een verbinding aan met je
huid. Wat je lichaam en je huid hier mee gaat doen is altijd afwachten en is voor
iedereen verschillend.
Wij maken gelijk na het zetten een vervolgafspraak voor over 6-8 weken.
Binnen 8 weken dient de nabehandeling plaats te vinden, dit is je eigen
verantwoording om hiervoor zorg te dragen.
Bij vergeten of verzetten van de afspraak om welke reden dan ook, vervalt
de gratis nabehandeling,
Door mijn drukke werkschema kan ik ook niet binnen 1 of 2 weken voor een
nieuwe afspraakdatum zorgen en valt de nieuwe afspraak vaak buiten deze
termijn.
Je kunt dan een nieuwe afspraak inplannen die binnen 3 maanden gezet wordt
voor een service bedrag van € 50, =.
NABEHANDELINGEN/ BIJWERKEN na laatste pigmentsetting - (Is altijd 1
behandeling)
BINNEN 3 MAANDEN

€

50, =

BINNEN 6 MAANDEN

€

65, =

BINNEN 1 JAAR

€ 110, =

BINNEN 2 JAAR

€ 130, =

BINNEN 3 JAAR VANAF

€ 150, =

Wanneer de wenkbrauwen bijna geheel verdwenen zijn dien je er rekening mee te
houden dat er weer de nieuwe zetprijs berekend wordt inclusief een tweede
behandeling. Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen er wordt vooraf altijd met je
besproken wat je graag wilt, wat daar voor nodig is en hoeveel de kosten zullen
bedragen.
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