BOTOX & FILLERS
Er jonger uitzien? Kom kennismaken
met onze behandelingen en ontvang
korting op de reguliere prijzen.
Onze Botox en Filler behandelingen:

BOTOX:
•
•
•
•

Fronsrimpels
Kraaienpootjes
Voorhoofdrimpels
Hyperhidrose* (oksels)

FILLERS (tijdelijk):
•
•
•

Mondhoekplooien
Neushoekplooien
Liprimpels

Bel voor een afspraak. Informeer
ook naar de voorwaarden voor
onze thuisservice in het Gooi.

OPENINGSTIJDEN MY
FACE CLINICS:
Maandag: 9:30 tot 14:00
Dinsdag: 10:00 tot 18:00
Woensdag: 9:30 tot 18:00
Donderdag: 10:00 tot 18:00
Vrijdag: 9:30 tot 18:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Laarderweg 56
1402 BK Bussum
Tel.: +31 (0)35 76 00 236
E-mail: info@myfaceclinics.nl
Web: www.myfaceclinics.nl
KvK. nr. 53773985
BTW nr. 170643669B03
Rabobank nr.: 121 2768 05

PERMANENTE MAKE-UP,
SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN, NAGELSTYLING,
WIMPEREXTENSIONS, BOTOX EN FILLERS

MESJESTECHNIEK

PERMANENTE MAKE-UP

Levensechte wenkbrauwen met
mesjestechniek. Hairstrokes met
mesjes is de nieuwste techniek
voor het pigmenteren van
wenkbrauwen. My Face Clinics
werkt met een ingenieus mesje
waarmee in een oogwenk mooie
wenkbrauwen kunnen worden
gemaakt. De aangebrachte haartjes
zijn ﬂinterdun, messcherp en
niet van echt te onderscheiden.

Permanente make-up, ook wel
bekend als semi-permanente
make-up of micro pigmentatie
voor prachtige wenkbrauwen,
eyeliners en lippen. Hypo allergenen
pigmenten worden toegediend in
de dermale laag van de huid wat
zorgt voor een stralende look.
Permanente make-up is
voor mensen die:

Mesjestechniek is voor
vrouwen/ mannen:
• Die geen permanente
make-up willen;
• Die natuurlijke
wenkbrauwen willen;
• Die vollere wenkbrauwen willen;
• Een andere vorm willen.
Informeer ook naar de voorwaarden
voor onze thuisservice in het Gooi.

• Zich weinig tijd gunnen
om zich op te maken, veel
aan (water) sport doen;
• Bril of contactlenzen
dragen, allergisch zijn voor
normale make-up;
• Correctie willen van de
wenkbrauwen, ogen of lippen;
• De hele dag er verzorgd
uit wil zien;
• Teveel geëpileerd hebben de
afgelopen jaren en nauwelijks
nog wenkbrauwen hebben;
• Littekens in de wenkbrauwen
of lippen hebben;
• Mensen met Alopecia, allergieën
hebben bijvoorbeeld hooikoorts;
• Overmatig transpireren waardoor
de make-up uitloopt.

WIMPEREXTENSIONS

WIJ VERVEN EN EPILEREN
OOK UW WENKBRAUWEN.

Kan ook in combinatie met mesjes
techniek voor perfecte wenkbrauwen.
Voor meer info. neem contact op.

VOORZORG VOOR
PERMANENTE MAKE-UP:
Bij schoonheidsclinic MyFaceClinics
kunt u ook terecht voor kunstnagels,
gellak en manicures.

24 uur van te voren en erna geen
alcohol en drugs gebruiken.
Heeft u een behandeling voor
permanente make-up geboekt?
Graag bij uw huisarts Emla
verdovingscrème aanvragen.

VOORDELEN
MESJESTECHIEK

AANBIEDING!

Levensecht
Niet van echt te onderscheiden
Een natuurlijke look

Op vertoon van deze folder
10% korting op permanente
make-up behandelingen.
*niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Gebruiksaanwijzing: minimaal 2x
aanbrengen voor de behandeling,
start een uur van te voren met het
aan te brengen van de Emla crème
op de te behandelen plaatsen.
Let op: niet in de ogen smeren.

