
Ovenhoek 41
8800 Roeselare

0496 37 27 23

info@mooi-by-emmy.be

www.mooi-by-emmy.com

mooi by emmy

mooi by emmy

Prijslijst

You can't buy happiness
but you can buy

permanent makeup 

...and that's kind of
the same thing

op aanvraag
info@comoda.be

Opleidingen pmu



Specialiteit permanente makeup Medische pigmentatie
prijzen per behandeling - incl. retouche binnen 3 maanden

> 5 maanden + €50 extra retouche

WENKBRAUWEN

wenkbrauwen ombre of powderbrow €370

wenkbrauwen 3D hairstrokes of combi  €380
(2 kleuren) fijne haartjestechniek + schaduw

vorm en/of kleurcorrectie wenkbrauw id. nieuwe prijs

MICROBLADING

wenkbrauwen microblading  €360

bijwerksessie:

• binnen 1,5 jaar   €150
• binnen 2 jaar    €250

LIPPEN

lip contour met schaduw   €395

full lip blush     €485

full lips/ lipstick effect   €540

tache de beauté    €60

OGEN

infralash o     €175

infralash b    €195

infralash o & b    €310

infralash o & eyeliner b   €345
 

eyeliner o     €195

eyeliner o breed    €210
 
eyeliner o smokey   €220

eyeliner b     €235

eyeliner b met wing   €250

eyeliner b breed    €250

eyeliner b breed met wing   €275

eyeliner b met smokey eyes mini  €310

eyeliner b met smokey eyes extra breed €330

eyeliner o & b    €380

eyeliner b met wing & o    €385

eyeliner b breed & o fijn   €385

eyeliner b breed & o breed   €395

eyeliner b smokey mini & o   €420

eyeliner b smokey extra breed & o   €440

EXTRA

smokey eyes mini    €150
smokey eyes maxi   €170

extra retouche    €50
(na 2x - binnen 6 maanden)

Op hetzelfde moment:
• 5% korting bij 2 zones
• 10% korting bij 3 zones

allergietest    €40

tepelhofpigmentatie   op aanvraag

haarsimulatie hoofdhaar/   
microhaarpigmentatie   op aanvraag

OPFRISSEN PMU

Bestaande PMU bijwerken 
(eigen werk)

< jaarlijkse color boost   -50%
< 2 jaar     -35%
< 3 jaar     -25%
> 3 jaar     -10%

VOOR NA

Tiny tattoo

tiny tattoo mini     €45

tiny tattoo normaal    €75

Laser removal

antigrijs behandeling wenkbrauwenw  €75

verwijderen vorm/ kleur    €75

pigmentvlekjes     €75

(wb - eye - lip)


