TROUBLESHOOTERS WENKBRAUWEN

ZO CORRIGEER JE VERKLEURDE WENKBRAUWEN
Bij wenkbrauwen draait het vaak, om de keuze van de kleur die je moet gebruiken,
om het bijwerken en/of corrigeren van je eigen werk na ongeveer een jaar of langer.
Er komen ook klanten die bij andere permanente make-up specialisten zijn geweest,
en die door jou bijgewerkt willen worden. Hoe ga je daarmee om? Er zitten namelijk
andere kleuren in de huid en ook nog met een pigment die je niet kent. Moet je deze
klanten dan naar huis sturen? Nee, natuurlijk niet. Er is een reden waarom ze bij jou
komen. Ze hebben vast positieve verhalen over je gehoord, of hebben werk van je
gezien en willen dat ook. Alle wenkbrauwen die je moet bijwerken of corrigeren moet
je vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Wat zit er nog aan kleur? En wat heeft
het nodig om weer mooi van kleur te worden? Ik heb wat voorbeelden geschreven
om een beeld te krijgen van hoe het eigenlijk werkt. Kleurenleer komt hier wel om de
hoek kijken.

Het neutraliseren van pigmentkleuren
•
•
•

Blauw neutraliseren met oranje
Groen neutraliseren met rood-bruin, of oranje om koele bruinkleuren op te
warmen.
Rood neutraliseren met groen

Oranje neutraliseert de grijsblauwe tinten in het pigment.
Geel-oranje neutraliseert grijsblauwe tinten in het pigment en maakt de pigmentkleur
warmer en lichter.

Het corrigeren van verkleurde wenkbrauwen
De ondertoon van de huid is nu ineens oud pigment plus de ondertoon van de
huid. Je moet rekening houden met meer factoren. De manier van pigmenteren
speelt hierbij ook een grote rol. Als de huid overwerkt is kan er littekenweefsel
ontstaan, en dit heeft invloed op het eindresultaat.

Hoe corrigeer je roze-rode wenkbrauwen?
Als er roze-rode wenkbrauwen te zien zijn, betekent dit dat het zwart en geel
aandeel voor een groot gedeelte zijn vervaagt. Door zwart en geel met elkaar te
mengen krijg je een groenige kleur. Dit is de kleur om de wenkbrauwen mee te
neutraliseren. Gebruik nooit een standaard groen want dat is opgebouwd uit
chroomoxide en worden niet afgebroken door UV-licht. Het is dus belangrijk om
pure kleuren te gebruiken.
Afhankelijk van de intensiteit van de oude kleur, moet je maar een dun laagje
aanbrengen. Als de huid helemaal vol gepigmenteerd wordt, is er geen ruimte
meer om een volgend laagje te leggen met de juiste kleur. Deze laatste laag
kan meteen worden aangebracht of in een volgende sessie na 6 weken. In
sommige gevallen is het beter om controle te houden en de klant voor een 2 de
nabehandeling terug te laten komen. Het resultaat is vaak al verbluffend.

Hoe corrigeer je mauve of paarse wenkbrauwen
Als er paarsige wenkbrauwen te zien zijn, betekent dit dat de het aandeel rood
en zwart heel hoog was in de oude kleur. Geel is de kleur dat ontbreekt en
weer toegevoegd moet worden om te neutraliseren. De juiste kleur om mauve
of paarse wenkbrauwen te corrigeren, is het gebruik van een mosterdgeel
kleurpigment. Dit is echt om te neutraliseren. In dezelfde behandeling kan de
juiste pigmentkleur aangebracht worden. Maak dan gebruik van een geelbruine kleur.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn bij het verkleuren van pigmenten in de huid. Als er
tijdens de behandeling te vaak over dezelfde plaats gepigmenteerd wordt, kan er
littekenweefsel ontstaan. De melanine in de huid is vernietigd doordat er trauma
aangericht is. De mooie bruine pigmentkleur die ingebracht is, kan leiden tot een
mauve-grijze tint. Er is een natuurlijke huidtint nodig om een mooie bruintint te
verkrijgen.
Klanten die permanente make-up elders hebben laten uitvoeren en bij jou
komen om ze te laten corrigeren zorgen voor een lastige casus. Van de
pigmenten die ingebracht zijn, weet je niet wat de kleurformule is. Als je een
correctiekleur aanbrengt zullen de pigmenten met elkaar verweven en ontstaat
er een nieuwe kleur. Om deze klanten van dienst te kunnen zijn, zullen er
meestal meerdere behandelingen nodig zijn. Bereken je tarief dan ook per
behandeling.

Hoe corrigeer je grijze wenkbrauwen?
Als de wenkbrauwen heel grijs zijn dan betekent dit dat het aandeel zwart heel
hoog was in de oude kleur. De kleur rood en geel ontbreken nu in de oude
kleur. Deze twee kleuren gemengd met elkaar wordt oranje. Door echt een puur
oranje erop te zetten wordt de kleur geneutraliseerd. De eerste week ziet het er
een beetje raar uit, heel warm van kleur. Heb vertrouwen want die kleur
vermengd zich heel mooi met de grijze ondergrond. Als het genezen is ziet de
wenkbrauw er echt een stuk warmer uit.
Als je hier een warme bruin in gaat pigmenteren dan bestaat de kans dat de
kleur paarsig gaat worden. Door de rode pigmenten in je bruin, samen met de
grijze ondertoon wordt de wenkbrauw dus paarsig. Blauw + rood=paars
In oranje zit veel geel en geen zwart. Dit is echt de enige oplossing voor het
corrigeren van grijze wenkbrauwen. Door mijn ervaring heb ik veel van dit soort
correcties uitgevoerd met prachtige resultaten. Let wel, na een jaar moet je wel
weer een laagje oranje erover leggen. Zwart is nu eenmaal hardnekkig.

Hoe corrigeer je een vlekkerige wenkbrauw?
Dan zijn er nog de oude gepigmenteerde wenkbrauwen waar al deze
bovengenoemde kleuren in zitten. Deze wenkbrauwen zijn jarenlang bijgewerkt
met verschillende kleuren, en misschien wel bij verschillende specialisten. En
dan heb jij ze ineens in de stoel. Dit is echt lastig. Soms is de huid al zo
getraumatiseerd dat alles wat je eraan doet geen zin meer heeft. De huid ziet
een beetje “glazig” en heeft een gladde structuur, de wenkbrauwen liggen er als
het ware een beetje op de huid. Dit betekend dat er littekenweefsel is gevormd.
Hoe graag je deze klant ook wilt helpen, dit is vaak onbegonnen werk.
Communiceer het goed met je klant. Als je toch de mogelijkheid ziet om dit te
kunnen corrigeren, omdat de huid nog redelijk van kwaliteit is, dan moet je ook
echt plekje voor plekje corrigeren met de juiste correctie kleur. Ga nooit met
één kleur over alles heen want daarmee maak je het alleen maar erger. Het is
een precisiewerkje en waarschijnlijk in 2 behandelingen.

Voorkomen van algemene problemen
Informed Consent en Toestemmingsformulier:
Voordat er begonnen wordt met pigmenteren moet je ten aller tijde het Informed
Consent doornemen met de klant. Zo kan bijvoorbeeld bij suikerziekte of autoimmuunziekte de pigmentkleur omslaan in een grijze tint. Als deze informatie voor
het pigmenteren bekend is kan de klant daarover ingelicht worden en kunnen er nooit
misverstanden ontstaan.
Nazorg:
De nazorg is zeker zo belangrijk. Als deze niet aangehouden wordt door de klant,
kan er ook verandering van kleur ontstaan. Als je klant bijvoorbeeld direct na
pigmentatie de zon ingaat, zullen de pigmenten verbleken en zal er een andere kleur
ontstaan dan gewenst is. Denk aan een krant die in de zon ligt. Geef daarom altijd
een nazorgformulier mee aan de klant, dan kunnen ze nooit zeggen dat die
informatie niet medegedeeld was. Door de nazorg ook nogmaals te mailen heb je
bewijs dat ze het hebben ontvangen.

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.

