90 graden
De stand van de naald ten opzichte van de huid is heel belangrijk voor het
eindresultaat. Als de richting van de naald verandert tijdens het pigmenteren, kan het
gebeuren dat de lijn niet strak wordt. Daarom is het heel belangrijk om de hoek
waaronder je werkt goed in de gaten te houden.
Bij shadow wenkbrauwen werk ik veel in 90 graden. Ik zal je uitleggen hoe dat zit aan
de hand van de volgende foto.
Hierbij staat de naald loodrecht op de huid. In 90 graden pigmenteren is bij de
wenkbrauwen heel geschikt. De huid is hier wat dikker dan bij de oogleden en leent
zich dan ook voor shadow techniek.

45 graden
Pigmenteren onder een hoek van 45 graden geeft een mooi resultaat bij hairstroke
wenkbrauwen. Lijnen worden super strak! Door onder deze hoek te werken, krijgt de
huid een beetje weerstand en kan je het pigment er goed in krijgen. Dit kan je echt
goed oefenen op kunsthuiden.

20 graden
Pigmenteren onder een hoek van 20 graden doe ik alleen op plekjes waar een puntje
mooi afgewerkt moet worden en heel dun moet uitlopen. Soms als een plekje niet wilt
“pakken” kan het weleens helpen om de naald in 20 graden te leggen, en net dat
puntje even aan te tippen. Het snijdt iets meer in de huid en is dan ook wat
gevoeliger voor de klant.

DISCLAIMER
• Voor de volledigheid sluit ik in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de
masterclass kunt lezen. Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je
persoonlijke ontwikkeling.
• Het copyright © van de werkboeken behorende bij deze masterclass is vastgelegd door Angelica de Brouwer. Het is niet
toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je met
gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal
juridische gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding
hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een
vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per e-mail
toestemming vragen via: info@teamestetica.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren
op social media onder vermelding van ‘bron: Angelica de Brouwer of Team Estetica’.
• Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze masterclass is jouw eigen verantwoordelijkheid. Angelica de Brouwer
/ Team Estetica kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
• Mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van permanente make-up. Ik kan je
geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil
en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
• Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Ik bied geen financiële,
juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde
programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant,
advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die
consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Angelica de Brouwer)
aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle
omstandigheden.
• Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar ik wil het
graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

