
Be Blushed
Industrieweg 21, 7949 AJ, Rogat
Afspraak maken: 06-30330395

Prijslijst

Gelaatsbehandelingen

Be Blushed €55,-
Gelaatsbehandeling met als doel het langzaam verbeteren van de 
huid bestaande uit een oppervlaktereiniging, dieptereiniging, 
onzuiverheden weghalen, massage, masker en een dagcrème passend bij het huidtype

Losse behandelingen

● Lashlift €40,-
● Epileren/harsen van wenkbrauwen €12,50
● Verven van wimpers €13,50
● Verven wenkbrauwen €12,-
● Harsen bovenlip en kin €16,-
● Harsen gelaat €27.50,-

Visagie
Dagmake-up + advies €45,-
Avond/feest make-up €55,-
Portret visagie €55,-

Visagie workshops
Be Natural: 
Visagie voor 1 of 2 personen, natuurlijke dagmake-up €50,- per persoon
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Bruidsvisagie

● Be natural €172,50
- Proefmake-up 
- Make-up op de bruiloft

● Be Beautiful €300,-
- Proefmake-up 
- Proefkapsel
- Make-up op de bruiloft
- Kapsel op de bruiloft

Dit kan uitgebreid worden met:

Airbrush make-up €25,-
Lashlift  €40,-
Wimper stukjes €15,-
Vulling in het haar, voor meer volume €10,-
Reinigende gezichtsbehandeling €45,-

Visagie voor gasten €40,- per persoon
Haarstyling voor gasten op de bruiloft €40,- per persoon
Visagie en haarstyling voor gasten €75,- per persoon
Visagie voor bruidsmeisjes <12 jaar    €15,- per persoon
Haarstyling voor bruidsmeisje <12 jaar €25,- per persoon

De prijzen zijn exclusief reiskostenvergoeding van €0,35 cent per km.
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Prijslijst Permanente Make-up 

Voorafgaand aan een permanente make-up behandeling vindt er 
altijd een intake gesprek plaats.

 Het voorbereidende intakegesprek kost €45,00. Bij het direct 
inplannen van een permanente make-up behandeling worden deze 
kosten tijdens de eerste behandeling verrekend. 

Eventueel epileer en verf ik de wenkbrauwen ter voorbereiding op de behandeling die volgt.

PMU Wenkbrauwen Nieuwprijs Touch up    
(eigen werk)

Touch up na 2 jaar 
(eigen werk)

Hairstroke 3D Brows €375,- €175,- €275,-

Powder/Ombre Brows €375,- €175,- €275,-

Combinatie 
Hairstroke/Powder Brows

€395,- €195,- €295,-

Microblading Hairstroke 
Brows

€275,- €125,- €200,-

PMU Eyeliner Details Prijs

Infralash: Boven of onder 60-90 min. €185,-

Infralash: Boven en onder 60-90 min. €230,-

Eyeliner: Boven 90-120 min €250,-

Eyeliner: Onder 90-120 min €185,-

Eyeliner: Boven en onder 90-120 min €295,-

Touch up: Infralash boven of onder €110,-

Touch up: Infralash boven en onder €130,-

Touch up: Eyeliner boven of onder €130,-

Touch up: Eyeliner Boven en onder €150,-

● De permanente make-up behandelingen zijn altijd inclusief 1 nabehandeling.
Deze nabehandeling dient binnen 6 tot 10 weken na de eerste afspraak te zijn.

● Bij de permanente make-up behandeling krijgt u altijd een nabehandelingsproduct 
mee ter waarde van €14,95.

Indien u een verdoving wilt gebruiken, kunt u bij de huisarts een crème vragen. Deze dient u 
zelf mee te nemen naar de behandeling.


