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DP Eye-Liner

(*) Touch-up gebeurt enkel 4 tot 6 weken na de 
eerste behandelingen en indien nodig. Hiervoor 
vragen we bijkomend € 25.

Voor eye-Liners hebben we verschillende pigmenten.
3 tot 5 jaar of langer dan 10 jaar > de prijs is hetzelfde.

Hoe verloopt uw Eye-Liner behandeling:

Snel pijn? Neem dan een Dafalgan Forte 1 Gram 30 min voor uw behandeling.

Begin 2u voor de afspraak met uw Emla zalf (voorschrift krijgt u nadien van ons)  te 
smeren = pre verdoving = om de 20 min bijsmeren.

Op het uur van uw afspraak laten wij onze sterke verdovende zalf (30%  
Lidocaïne) nog eens inwerken.

Breng foto’s, selfie’s mee om het gewenste resultaat te bespreken.

Alles wordt uitgetekend, kleur/dikte en techniek worden samen gekozen.

Pas na uw goedkeuring worden de pigmenten in de huid gezet.

Indien u harde lenzen draagt mag u deze vlak voor de behandeling verwijderen en 
direct na weer inbrengen. Zachte lenzen mag u aanhouden tijdens de behandeling.

Een minimale tijdelijke zwelling zal optreden (alsof u even gehuild heeft)  
gedurende enkele minuten krijgt u een coldpack op de ogen om de locale zwelling 
te doen afnemen.

De intensiteit van de kleur zal de eerste dagen tot 2 x zo donker zijn na 1 week ziet 
u het definitieve resultaat.

U krijgt alle nazorg instructies en een voorschrift voor uw zalf mee naar huis.

U kan zeker met de auto terug naar huis!

Na 1 behandeling heeft u het gewenste resultaat (*).

Ons team zal u adviseren welke  
Eye-Liner het best bij uw ogen 
past! Wij garanderen altijd mooie  
resultaten! 

Geen nickel, AZO, zware metalen…
Zelfs mensen met zware allergieën 
worden naar ons doorverwezen. 
Indien u anti-depressiva of schild-
klier hormonen neemt gelieve dit te 
melden.
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For Beautiful eyes  
look for the good in Others

Bambi Eyes/Infra-Liner Secret Liner Prestige Eye-Liner

Voor de jongere 18+ meisjes die het heel 
subtiel willen houden maar toch van hun 

“naked” look af willen.

Uw ogen worden optisch langer gemaakt en 
kleine imperfecties van shaping worden geopti-

maliseerd. Klaar voor de perfecte selfie :- )

Enkel bij strakke oogleden en een stevige huid 
kan u met de prestige Eye-liner een mooi  

resultaat bereiken.

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

Bovenste Liner: 150 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO

Bovenste Liner: 150 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO

Bovenste Liner: 250 EURO 
Onderste Liner: 150 EURO


