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Ombre Powderbrows 

Dé nieuwste trend betreft PMU-wenkbrauwen zijn de ombre powder brows. 

Ombre brows  is een techniek (pigmenteren) die wordt uitgevoerd met 

gebruik  van  semipermanente make-up. Permanente make-up wordt 

aangebracht  met een machinale (minuscule) nanonaald. De wenkbrauw 

begint licht en wordt steeds donkerder naar de staart van je wenkbrauw toe. 

Hierdoor lijken je wenkbrauwen voller en superstrak. Je kunt ze natuurlijk zelf 

tekenen, maar hoe fijn is het als je met deze prachtige brows wakker wordt? 

Scheelt je zo een kwartier in de ochtend! 

Bij permanente make-up wordt de 

techniek powder- ofwel schaduwtechniek 

veel gebruikt. Misschien doe je het zelf al, 

het inkleuren van de wenkbrauwen met 

een wenkbrauwpoeder of potlood. Nou 

dat is eigenlijk wat deze schaduwtechniek 

is. Met deze techniek wordt de 

wenkbrauw letterlijk ingeschaduwd. 

Doordat de schaduw verschillende 

sterktes in kleur kan hebben, kan er een 

mooie overloop van licht naar donker 

gecreëerd worden. Er ontstaat hierdoor 

een natuurlijke zachte wenkbrauw. 

Door het gebruik van verschillende 

kleursterktes kan er gekozen worden voor 

een natuurlijk en zacht effect maar ook 

voor een wat meer aanwezige 

wenkbrauw.  



Veelgestelde vragen

Ziet het resultaat van de permanente make-up 

er natuurlijk uit? 

Wij streven ernaar om zo natuurlijk mogelijk te 

werken en de kleur, vorm en techniek aan te 

passen naar wat het beste bij iemand past. Ga 

altijd naar een ervaren PMU artiest met een 

openbaar portfolio. Voor een overzicht van ons 

werk, kijk op: 

instagram.com/beautyandbeans.nl 

Hoe wordt de vorm bepaald? 

De nieuwe wenkbrauwvorm wordt eerst 

getekend met een potlood en je wenkbrauw 

wordt geëpileerd, Waardoor je vooraf de vorm te 

zien krijgt. Zo voorkom je dat je te dikke of te 

dunne wenkbrauwen krijgt. 

Hoelang duurt de behandeling en is het pijnlijk?  

Een powerbrowbehandeling duurt ongeveer 3 

uur. De behandeling wordt door de meeste 

mensen als niet pijnlijk ervaren.  

Wat is het verschil tussen Powderbrows en 

Ombrebrows? 

De Ombre techniek is natuurlijker dan 
Powderbrows. 

Perfectiebehandeling 

Na 8-12 weken vindt de tweede behandeling 

plaats. Met deze behandeling kunnen er nog 

eventuele correcties aan de vorm en kleur 

worden toegepast.. Deze perfectiebehandeling is 

inbegrepen in de prijs van de eerste PMU 

behandeling. Het kan een enkele keer voorkomen 

dat er een 3e touch up nodig is. Hier brengen wij 

€50 voor in rekening.  

Na de perfectiebehandeling blijft 70% zichtbaar 

resultaat.

Hoe ziet het genezingsproces eruit? 

Dag 1-3: zeer donker 

Dag 4-10: barsten en plekken (geen kleur onder de 

plekken) 

Dag 11-28: géén kleur/vorm te zien 

Dag 29-35: licht kleur te zien 

Dag 36-50: kleur en vorm beter zichtbaar 

 

Eerste sessie: 30% zichtbaar resultaat.



 

Waarom is bijwerken nodig?  

Na de eerste sessie vervaagt de pigmentatie 

tot 70%. Na de perfectie behandeling 

vervaagt er maar 30%,  

Bijwerken is dus noodzakelijk en verlengt de 

houdbaarheid van de behandeling. Zonder 

het bijwerken zal er maximaal tot 6 maanden 

resultaat zichtbaar zijn.

Wat kost een behandeling?  

Powderbrows €379 euro (inclusief bijwerken 

binnen 8-12 weken) 

Kom je niet binnen de 8-12 weken voor gratis 

bijwerken, dan vervalt deze en betaal je  50 

euro binnen zes maanden na de eerste sessie. 

Zijn de wenkbrauwen donker na de behandeling? 

De wenkbrauwen zullen er donker uitzien. Tijdens 

de genezing zullen er korstjes of velletjes ontstaan. 

Ook kunnen er vlekken of ongelijkheden ontstaan. 

Dit is allemaal normaal, dus geen reden voor 

paniek of ongerustheid. Je ziet na 7 weken het 

resultaat, het eind resultaat komt na de perfectie 

behandeling.  

Wanneer vindt een touch up plaats? 

Zeer vette huid: 

12 maanden 

Vette tot normale huid:  

12 tot 18 maanden 

Droge tot zeer droge huid:  

16 tot 24 maanden  



Hoe zie ik er direct na de PMU-behandeling uit? 

Het behandelde gebied kan wat rood en licht 

gezwollen zijn. Dit verdwijnt vaak binnen een paar 

uurtjes. Als de pigmentatie net gezet is zal deze 

donkerder zijn dan wanneer deze genezen is. Dit 

heeft te maken met het natuurlijke helingsproces 

van de huid.  Na ongeveer 7 weken kun je het 

volledige resultaat zien, omdat de huid dan 

volledig hersteld is.   

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar? 

De permanente make-up blijft gemiddeld 1-2 jaar 

mooi. De houdbaarheid heeft ook te maken met je 

huidtype, je verzorgingsrituelen, je levensstijl, 

hoeveel je bloed tijdens de behandeling, je ooit je 

wenkbrauwen hebt laten laseren, en hoe vaak je 

jouw huid blootstelt aan de zon/zonnebank. Als je 

een erg vet huidtype hebt kan het zijn dat het 

pigment minder goed wordt opgenomen in de 

huid. Soms blijven de pigmenten ook langer 

zichtbaar. Semi-permanent betekent niet dat je 

ervan uit kan gaan dat al het pigment zal 

verdwijnen, de make-up vervaagt. Het kan zijn dat 

er zelfs na jaren toch nog (enige) kleur te zien is.  

Na hoeveel weken is de huid genezen? 

Tijdens het zetten van permanente make-up gaat 

de huid kapot, waardoor er een (schaaf)wond 

ontstaat. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het 

ongeveer 7 weken tot de behandelde gebied is 

genezen.

Nieuwe permanente make-up is vergelijkbaar met 

een schaafwond. Slechte verzorging en 

onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties 

en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien 

kunnen wondinfecties tot een minder mooie PMU 

leiden. Als je de PMU goed verzorgt, duurt het 

twee tot zes weken tot de behandelde huid 

genezen. 

Waar moet ik rekening mee houden voor en na de 

behandeling? 

• Niet aan de wenkbrauwen komen. 

• Geen make up op de wenkbrauwen zelf (rondom 

kan wel). 

• Gebruik alleen de Bepanthen zalf 

• 2 weken voor en na de behandeling niet zonnen of 

onder de zonnebank gaan. Daarna altijd factor 50 

aanbrengen (een half uur voor het zonnen). La 

Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Repairing Balm 

SPF 50. 

• Niet aan de korstjes zitten 

• 6 weken lang de wenkbrauwen niet verven 

• 6 weken lang geen gezichtsbehandelingen (zoals 

p e e l i n g s , c h e m i s c h e b e h a n d e l i n g e n , 

microdermabrasie, etc. toepassen) 

• 24 voorafgaand geen pijnstillers (bloedverdunners) 

• 24 uur voor de behandeling geen drugs of alcohol 

tot je nemen 

• 2 weken lang niet zwemmen of naar de sauna. 

• 3 dagen na de behandeling niet (intensief)sporten. 

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme 

roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, 

kleurverandering of chronische pijn.



 
Deze techniek is niet geschikt voor: 

• Zwangere dames 

• Contactallergie  

• Immuunstoornis  

• Chronische huidziekte 

• Hepatitispatiënten. 

• Diabetespatiënten. 

• Personen die hart- en vaatziekten hebben 

• Personen die bloedverdunners innemen 

• Bij gebruik van Roaccutane 

Laat geen permanente make-up aanbrengen:  

• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische 

chirurgie of bestraling hebt ondergaan;  

• op een litteken dat minder dan een jaar oud is;  

• op een plek waar minder dan zes weken 

geleden PMU is gezet;  

• op een plek waar minder dan drie maanden 

geleden een PMU of tatoeage is weg gelaserd of 

waar de laserwond nog niet genezen is;  

• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere 

moedervlekken of zwellingen;  

Kan  Powderbrows  toegepast worden over 

PMU als cover-up? 

Dit kan wel indien de PMU al bijna niet meer 

zichtbaar is door vervaging. Altijd vooraf een foto 

sturen om de mogelijkheden te bespreken! Heb 

je dit niet gedaan en blijkt je pmu te donker, dan 

houden wij jouw aanbetaling in. 

Welke kleur krijgen mijn wenkbrauwen? 

Je mag zelf kiezen welke kleur je wilt. 

Een  van de aandoeningen, maar wil je toch 

PMU? 

Heb je één van de aandoeningen of gebruik je 

antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch 

PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met 

een arts.  



Risico’s (S)PMU 

Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met 

zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en 

genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte 

van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, 

allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En 

controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de 

studio waar je een PMU wilt laten zetten, een vergunning 

heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt 

volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid. 

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een 

wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die 

via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. 

Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. 

Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te 

voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken.  

GGD

Let er in ieder geval op dat:  

• de huid voor het zetten van de PMU wordt 

schoongemaakt en gedesinfecteerd;  

• de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou 

worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit 

in kleine inktcupjes;  

• tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de 

huid schoon te maken;  

• de behandelaar tijdens het zetten van de PMU-

handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets 

anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of je 

huid;  

• de permanente make-up na afloop wordt verzorgd. 


