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KLEURENLEER

HOOFDSTUK 1 | BASISKENNIS KLEUR
1.0 Basiskennis
1.1 Primaire kleuren
De primaire kleuren zijn:
• Rood
• Geel
• Blauw
Dit zijn pure kleuren en worden niet gemaakt door het mengen van andere kleuren.
Deze kleuren worden primair genoemd, omdat ze de eerste kleuren zijn die
technisch bestaan. Deze kleuren maken het mogelijk om andere kleuren te maken.
Zonder deze kleuren zijn andere kleuren niet mogelijk.
Blauw: is de donkerste kleur en een koele primaire kleur. Deze geneest het
donkerste in de huid. Het geeft aan elke kleur een koele tint en maakt tevens
donkerder als je het mengt met een andere kleur.
Rood: is een medium kleur en een warme primaire kleur. Rood geeft
warmte. Als er teveel rood in een pigment zit, zal een wenkbrauw rood
verkleuren.
Geel: is de lichtste kleur. Dit kan een koele of een warme primaire kleur
zijn. Deze geneest het lichtste in de huid. Geel is de enige kleur dat een
warme en koele werking heeft.

1.2 Secundaire kleuren
De secundaire kleuren zijn:
• Oranje
• Groen
• Paars

Deze kleuren ontstaan als er twee primaire kleuren met elkaar gemengd worden:
• Blauw + geel = groen
• Geel + rood = oranje
• Rood + blauw = violet

1.3 Tertiaire kleuren
De tertiaire kleuren ontstaan uit menging van een primaire en een secundaire kleur:
•
•
•
•
•
•

Roodoranje
Roodviolet
Blauwviolet
Blauwgroen
Geeloranje
Geelgroen

1.4 Complementaire kleuren
Complementaire kleuren liggen tegenover elkaar in de kleurencirkel en zijn elkaars
tegengestelde kleuren:
•
•
•

Oranje en blauw
Rood en groen
Geel en violet

Met deze kleuren kunnen we verkleurde permanente make-up
corrigeren naar een neutrale bruintint dat past bij de klant.

1.5 Warme en koele kleuren
De warme kleuren zijn: rood, oranje en geel.
De koele kleuren zijn: groen, blauw en paars.
•

Koele kleuren zijn vaak vermengd met zwart en zien er wat somber
en mat uit. Staat uiteraard mooi bij de koele types.

•

Warme kleuren hebben meer rood pigmenten en staat mooi bij
types met warmte in de haarkleur.

•

Koele kleuren hebben meer zwart pigmenten en staat mooi bij
types met koele haarkleuren zoals een koele blond of grijs.

HOOFDSTUK 2 | INVLOED VAN LICHT
2.1 Het prisma van Newton
Dispersie van zonlicht.
De gekende proef van Newton hield het volgende in:
Newton liet een fijne bundel zonlicht invallen op een driehoekig glazen prisma.
Na doorgang door het prisma bleek het zonlicht ontbonden te zijn in een waaier
van kleuren, dezelfde als in een regenboog. Deze kleuren zijn: rood, oranje,
geel, groen, blauw, violet. Newton besloot hieruit dat wit licht kan beschouwd
worden als een mengeling van deze kleuren. Wanneer Newton de waaier
kleuren die door een prisma viel via een tweede prisma opnieuw samenbracht,
dan kreeg hij opnieuw wit licht.
2.2 Invloed van licht
Pigmenten zijn organische of anorganische substanties die een verschillende
gevoeligheid voor licht hebben. Deze gevoeligheid bestaat uit de mogelijkheid
om slechts delen van wit licht te absorberen, terwijl andere delen worden
weerkaatst. Het is handig om te weten dat er een verschil is tussen additieve
menging, zoals die bij lichtbronnen voorkomt, en subtractieve menging, zoals het
mengen van pigmenten. Iedereen weet wel dat de primaire kleuren, rood, blauw
en geel, tijdens het mengen een vieze bruingrijze kleur krijgen. Maar als je een
lichtbron mengt, rood, blauw en geel, krijg je wit licht. Dit is belangrijk, omdat je
ogen op licht reageren.
Daarom kan eenzelfde kleur er bij ochtendlicht heel anders uitzien dan in de
volle zon of in het oranje licht dat je met de schemering hebt. Zo moet je ook
oppassen dat je kleuren uitzoekt bij het helderste licht. Gloeilampen hebben
meestal een gele tint, en beïnvloeden kleuren op die manier. TL-licht heeft een
koud blauwig licht, dat alle kleuren koel maakt. Het beste licht om de juiste kleur
te vinden is zonlicht of halogeen licht.

HOOFDSTUK 3 | ONDERTOON VAN DE HUID
Iedere huid heeft een ondertoon, koele of warme. Het einderesultaat is
afhankelijk van de huidskleur en pigmentkleur. Laten we niet vergeten dat
de conditie van de huid een grote invloed heeft op genezing en
eindresultaat.
Een huidtint komt voort uit een combinatie van 3 pigmentkleuren:
• Bruinzwart (melanine)
• Geel (carotene, phaeomelanin, indole, xanthophylls)
• Rood (hemoglobine, een stof in de rode bloedlichamen die zuurstof
vervoert tussen de longen en het weefsel, dopachrome)
De huid werkt als een filter, de tint onder het huidoppervlak bepaald of er een
warme of koude ondertoon is. Dit is een universele acceptatie voor alle
kleurtheorieën. De huid heeft een blauwe (blauw-roze) ondertoon of een gele
(goud-beige) ondertoon. Blauw of geel zal domineren in verschillende gradaties,
en is per individu anders opgebouwd.
Huidskleur
De huid van de klant is geen stuk wit papier waarop je pigment plaatst. Iedere
huid heeft een kleur, een bepaalde ondertoon. Als het pigment wat je aanbrengt
geen goede combinatie is met de huiskleur, zal de pigmentkleur in de huid ook
anders opkleuren.

3.1 Eigenschappen van een koele ondertoon:
• De huid heeft een rood-roze achtige ondertoon.
• De aderen liggen dichtbij het huidoppervlak en schijnen rood door.
• De zongebruinde/getinte huid neigt naar een rode bronstint.
• Personen met grijs haar.
• Zilveren sieraden staan het beste bij deze persoon.
• Draagt graag koele kleuren kleding zoals zwart, grijs en
donkerblauw.
3.2 Eigenschappen van een warme ondertoon:
• De huid heeft een beige-geelachtige ondertoon tot olijfkleurig.
• Aderen liggen dieper onder het huidoppervlak en schijnen niet
door de huid.
• De zongebruinde/getinte huid neigt naar een gouden tint.
• Personen met donker haar hebben een warme rode gloed in het
haar.
• Gouden sieraden staan het beste bij deze persoon.
• Draagt graag warme kleuren kleding zoals oranje, beige en bruin.

TIP!
Om zeker te weten welke kleur het beste bij de klant past, is het handig om
verschillende kleuren wenkbrauwpotloden aan te schaffen en daar de
wenkbrauwen mee te tekenen. Het wordt meteen duidelijk welke kleur er het
mooiste staat. Overleg altijd samen met de klant!

Als de ondertoon koel is en de keuze valt op een koele kleur pigment, is de
kans groot dat het pigment heel grijs kleurt in de huid na genezing. Een
roodachtige huid, koele ondertoon, met een taupekleurig pigment kan dus
slecht uitpakken. Als er dan ook nog te diep wordt gepigmenteerd is de kans
groot op blauwachtige wenkbrauwen. In een taupekleur is zwart en wit het
hoogste aandeel. In de loop van de tijd verdwijnt het geel aandeel en blijft zwart
met rood over en komt die paarsige mauve kleur tevoorschijn.

3.3 Ondertoon van de lippen
Lippen hebben van nature een blauwe ondertoon. Als we naar onze klanten
kijken moeten we vaststellen hoe “blauw” de lippen zijn. Bij sommige is de
ondertoon snel herkenbaar, bij anderen is de kleur minder eenvoudig vast te
stellen. Over het algemeen geldt, hoe jonger iemand is hoe meer bloedtoevoer
er naar de lippen gaat (blauw). Hoe ouder iemand is hoe minder bloedtoevoer er
naar de lippen gaat. Daarom lijken de lippen vaak valer naarmate we ouder
worden. De donkere huidtypes hebben meestal veel “blauw” in de lippen.

HOOFDSTUK 4 | HET PIGMENT
Pigment en tatoeage inkt bestaan onder meer uit een kleurstof in poedervorm
gemengd met additieven. Glycerine is onder andere een additief dat het pigment
verdikt. Daarom zijn sommige permanente make-up pigmenten dikker dan de
tatoeage inkten. Alle pigmenten en inkten zijn een mix van kleurstof met additieven,
elke fabrikant maakt gebruik van verschillende samenstellingen. Ik heb 25 jaar
ervaring en zie dan ook een ontwikkeling van al deze verschillende fabrikanten. Het
is voor mij onmogelijk om alles zomaar uit te testen op mijn klanten maar ik weet wel,
wat wel en niet werkt. Sommige pigmenten zijn opgebouwd uit ijzeroxide, waarbij
allergische reacties nagenoeg uitgesloten zijn. Zo zijn er ook nog de organische
pigmenten (synthetisch) waar de kleur veel langer mooi van blijft.

4.1 SAMENSTELLING VAN HET PIGMENT

4.1.1 Additieven
De additieven in de pigmenten zorgen onder andere voor steriliteit en een
goede oplosbaarheid van de kleurstoffen. De additieven verhinderen
bacteriegroei in de pigmenten zodat deze steriel zijn. Het zorgt ervoor dat de
pigmenten een consistente vloeibaarheid hebben. Een additief is onder andere
glycerine. Dit is een bindmiddel voor de pigmenten. Glycerine is in verbinding
met water zeer huidvriendelijk en wordt op natuurlijke wijze door het lichaam
opgenomen.

4.1.2 De samenstelling
Uiteindelijk vormt de combinatie van kleurstof en additieven het pigment. De
kleurstof alleen kan nooit als poedervorm in de huid worden aangebracht. Er is
een vloeibare substantie voor nodig. Vandaar dat de additieven toegevoegd
worden. Zodra het pigment in de huid is aangebracht, wordt de vloeibare
substantie afgevoerd door het lymfesysteem. De minieme pigmentdeeltjes blijven
achter in het bovenste gedeelte van de dermis. Bij een pigment flesje dat al
enige tijd staat, is te zien dat de kleurstoffen veelal naar de bodem zijn gezakt.
Gewoon omdat deze zwaarder zijn dan de additieven. Je moet dan ook voor
gebruik het flesje altijd goed te schudden.

4.1.3 Het mengen van kleuren
Je moet voorzichtig zijn met het mengen van pigmenten uit verschillende
klassen, en kleurlijnen. Uit onderzoek is gebleken dat de soort kleurstof in
belangrijke mate de stand tijd in de huid bepaald. De ijzeroxiden zullen als
eerste vervagen. De chroomoxiden en sulfaten hebben de langste stand
tijd.

Opgelet: gebruik nooit bruin dat is samengesteld uit rood en groen.
Onder geen enkel geval mag groen dat een chroomoxide is, en ijzeroxide
rood samengevoegd worden om een bruinkleur te verkrijgen.
Chroomoxiden worden niet afgebroken door UV licht en blijven voor altijd
aanwezig. Het resultaat is dat je klant uiteindelijk groene wenkbrauwen
krijgt.

4.1.4 Niet mengen met verschillende merken
Fabrikanten kennen eenzelfde fabricageproces. Pigmenten zijn qua
samenstelling van ingrediënten en soortelijk gewicht redelijk gelijk. Maar
ga je pigmenten mengen met kleuren van andere leveranciers dan kunnen
er wel problemen ontstaan.
•

De korreldikte van de pigmenten van verschillende fabrikanten
kunnen afwijken. Stel dat het ene merk kleine korrels gebruikt en
het andere merk grote korrels. Je gaat deze verschillende merken
met elkaar mengen. De gemengde kleur ziet er op het oog goed uit,
echter de samenstelling van grote en kleine korrels zullen eenmaal
aangebracht in de huid een andere kleurstelling geven. Het in de
huid aangebrachte pigment zal een andere kleurstelling hebben
doordat de grote korrels hoger liggen en de kleine korrels lager in
de huid liggen.

•

De samenstellingen van de pigmenten kunnen afwijken. Doordat je
nu bestanddelen gaat mengen van verschillende leveranciers
kunnen er allergieën ontstaan.

•

De basiskleuren kunnen verschillend zijn. Alle pigmenten zijn
samengesteld uit verschillende kleuren, als je gaat mengen met
pigmenten van andere leveranciers kan er een nieuwe kleur
ontstaan die niet gewenst is. Je kan niet weten wat de kleur zal
worden in de loop der tijd.

4.2 DONKERDER OF LICHTER MAKEN VAN PIGMENTEN

4.2.1 Pigmenten donkerder maken
Houdt er rekening mee dat in bepaalde kleuren wit of zwart aanwezig is.
Zwart en wit zijn contrasterende kleuren. Door het toevoegen van zwart
zal het pigment donkerder worden. Zwart is een echte dominante kleur.
Houdt er rekening mee dat deze snel zal overheersen.
Door 50% zwart pigment te mengen met 50% wit pigment, krijg je de kleur
grijs. Maar als je 50% zwart pigment mengt met 25% wit pigment dan krijg
je ook grijs maar dan donkerder. De kleur Taupe is hier een goed
voorbeeld van. Aan deze kleur is meer zwart toegevoegd om een
bruingrijze kleur te verkrijgen. Voeg je aan het pigment Taupe dus wit toe,
dan zal de lichtere kleur Taupe een grijsachtige kleur krijgen. De kleur
spreekt niet en is dof van uiterlijk. Maak een kleur daarom altijd donkerder
met een opvolgende kleur en niet met zwart. Of maak een kleur lichter met
een lichtere kleur maar niet met wit pigment

4.2.2 Pigmenten lichter maken
Titanium(IV)oxide wordt gebruikt als pigment en wordt dan titaanwit genoemd. Het
komt in de natuur voor als mineraal. Het is een niet giftig, goed dekkend pigment
dankzij de hoge brekingsindex van de kristallen. Het heeft sterke optische
eigenschappen zoals witheid en helderheid.
Wit wordt gemaakt van heeft de volgende eigenschappen:
•

Wit is een afstand houder.
Wit zelf zal indien gemengd met een andere kleur niet
waargenomen worden. Het enige wat de kleur wit doet is de
onderlinge afstand van de korrels van de andere kleur verder uit
elkaar te drijven. Hierdoor wordt de dekking van de andere kleur
minder en wordt de andere kleur lichter.

•

Wit heeft bindende eigenschappen.
Wit is als een soort spons die andere kleuren opneemt en aan zich
vastbindt. Door wit toe te voegen wordt voorkomen dat andere
kleuren door het lymfevocht naar buiten worden gestuwd.

•

Wit is een ondoorschijnende kleur waar geen licht doorheen wordt
gelaten. Hierdoor lijkt het vaak dat wit aan de bovenzijde van de
huid blijft drijven, waardoor de illusie van een litteken wordt gewekt.

•

Wit is een kleur die zeer moeilijk te verwijderen is. Als deze met
laser behandeld wordt kan de kleur omslaan in zwart.

Om een stabiel resultaat te krijgen die in de loop der jaren dezelfde kleur behoud is
het beter om in dezelfde groep van pigmenten te blijven om een kleur lichter te
maken. Om de kleur bruin lichter maken, meng deze dan met licht bruin.

4.2.3 Verdunnen van pigment
Door verdunner toe te voegen aan het pigment zullen de pigmentkorrels
verder uit elkaar gaan liggen waardoor de dekking luchtiger wordt. Bij de
wenkbrauwen willen we juist die luchtigheid erin hebben, terwijl de
eyeliner in de meeste gevallen mooi donker moet zijn. Verdun altijd met
verdunner dat speciaal gemaakt is voor het pigment waarmee gewerkt
wordt.

HOOFDSTUK 5 | HOE KOMT HET DAT?
5.1 Hoe komt het dat bepaalde pigmenten verkleuren naar rood in de huid?
De lichtere kleuren geel en wit hebben een kortere “standtijd” in de huid dan de
donkere kleuren rood en zwart. Door de invloeden van UV-licht zullen de
lichtere kleurstoffen eerder vervagen. Hierdoor zullen na verloop van tijd de
donkere kleuren overheersen. Vrouwen die in het verleden warme bruine
wenkbrauwen hebben laten pigmenteren, hebben vaak al een jaar later een
roodachtige wenkbrauw kleur. De kleur rood domineert in dit geval. Is het een
donker warm bruine kleur geweest dan verkleurt het naar een mauve-paarse
wenkbrauw. De kleuren blauw, zwart en rood domineren in dit specifieke geval.

5.2 Hoe komt het dat bruin omslaat in een andere kleur in de loop der tijd?
Bruin is een samengestelde kleur uit rood, geel, blauw, zwart en wit. Door
te variëren in het percentage van deze primaire kleuren, kunnen er
eindeloos veel verschillende kleuren bruin gemengd worden.
De lichtere kleuren zoals geel en wit hebben een kortere standtijd in de huid dan
de donkere kleuren. Door invloed van UV-licht zullen deze kleuren sneller
vervagen. Ons gezicht is altijd blootgesteld aan UV-licht. Zowel winter als
zomer. Daarom is het advies om altijd een UV-bescherming op te doen, ook in
de winter. Tegenwoordig zijn deze producten steeds beter en ook verwerkt in
bepaalde dagcrèmes.

5.3 Hoe kan ik voorkomen dat pigment om slaat naar een andere kleur?
Nu we weten waardoor dit veroorzaakt wordt kunnen we op voorhand
maatregelen nemen. De pigmenten kunnen zodanig aangepast worden dat dit
niet meer mogelijk is. Dit doen we door bij de kleur bruin, een geel toe te
voegen. Geel kan de kleurweergave wel beïnvloeden. Doordat de hoeveelheid
geel in het bruinpigment wordt verhoogd, zal het de kleur ook iets lichter maken.
Houdt dus rekening met de kleur die je wilt als eindresultaat. Pak een
donkerdere bruin die je eigenlijk niet in gedachte had voor je klant, en mengdaar
extra geel doorheen. De kleur wordt lichter en heeft meer geelpigment waardoor
de kleur langer in stand zal blijven. We kunnen het vervagingsproces niet tegen
houden maar wel beïnvloeden.

5.4 Het verkleuren van pigmenten in de huid na verloop van tijd
Door de primaire kleuren met elkaar te mengen ontstaat bruin. Pigmenten
voor wenkbrauwen zijn dus samengesteld uit de kleuren rood, blauw,
zwart, geel en wit. Door te variëren in de hoeveelheden kan de bruintoon
bepaald worden. De lichte kleuren geel en wit hebben een kortere stand
tijd dan de donkere kleuren blauw, zwart en rood. Door invloed van UVlicht vervagen de lichtere kleuren het eerste en blijven de donkere kleuren
staan. Als zwart en rood dan overblijft zullen de wenkbrauwen er paarsig
uit komen te zien.

HOOFDSTUK 6 | ZO ONTDEK JE DE ONDERTOON VAN JE PIGMENT
Welk merk je ook gebruikt, je kunt altijd een test doen om te zien welke ondertoon er
in je pigment zit. Dit is heel belangrijk en essentieel om te weten. Stel je hebt een
klant met een koele ondertoon in de huid en je zet daar een bruinpigment op
waarvan je denkt dat die zo op het oog wel mooi is. Dan zou het zomaar kunnen zijn
dat er een hele koele ondertoon in het pigment zit. En als je die koele pigmentkleur in
een koele huid zet, dan wordt de kleur na een aantal weken al te grijs. Onderzoek
dus goed wat je gaat gebruiken. In de onderstaande beelden (zie video’s in module)
kan je zien wat er gebeurt als je de pigmenten flink met water verdund en laat
uitlopen over tekenpapier, of wat ook goed werkt zijn de dental bibs in het wit. Door
het plastic dat eronder zit, kan het niet door je papier uitlopen. Je ziet op deze manier
precies wat er in het pigment zit.
6.1 Hoe weet je nu wat de juiste kleur is?
Kleur nummer 1 & 4
Zoals je kunt zien, zit er veel blauw en rood in het pigment. Deze zijn echt niet mooi
om te gebruiken voor de wenkbrauwen. Als je dit ontdekt kan je de kleur beter weg
doen en absoluut niet gaan gebruiken. Deze kleuren genezen niet mooi in de huid en
worden na een verloop van tijd echt blauwgrijs of zelfs violet.
Nu zou je kunnen denken dat als je er geel aan toe zou voegen de kleur mooi bruin
zal worden. In de regel is dat ook zo, maar je moet dan zoveel geel toevoegen dat de
kleur middelbruin zal gaan worden. En zijn dan betere opties waarbij je de kleur kant
en klaar uit het flesje haalt en er weinig tot niets meer aan hoeft toe te voegen. Hoe
minder je hoeft te mengen hoe beter.
Kleur nummer 2
Deze bevat veel zwart maar dat is wel nodig om een donker bruin te maken. Dit is
een kleur dat ik gebruik om een andere kleur iets koeler te maken of iets donkerder.
Hier zit wel een gevaar. Let op dat je niet gaat mixen met een pigment waar weer
veel rood pigment in zit, want dan kleurt het weer violet op.
Kleur nummer 3
Dit is een goede kleur om grijs geworden wenkbrauwen in één keer te herstellen. Het
is ook een goede kleur voor type vrouwen met een koele ondertoon in de huid, en die
een warme wenkbrauw nodig hebben.
Kleur nummer 5
Hier zie je een beetje een roze ondertoon met een beetje geel bijmengen kan je een
prachtige wenkbrauw maken.
Kleur nummer 6
Mijn favoriet! Hoe viezer de kleur hoe mooier in de huid. Er zit een hoog aandeel geel
in verwerkt. Geneest prachtig in de huid ook bij een koele ondertoon. Blijft heel mooi
en vervaagd langzaam naar een lichtere bruin met de tijd. Dat komt door het hoge
aandeel geel in het pigment.

Kleur nummer 7
Hele goeie kleur! Je ziet dat er bijna geen andere kleuren splitsen. Heel neutraal en
voor veel huidtypes te gebruiken.
Kleur nummer 8
Een hele goeie mengkleur! Om meer geel toe te voegen in een bruinpigment. Ook te
gebruiken voor hele lichte en blonde type vrouwen.
Kleur nummer 9
Een Taupe kleur voor de wat oudere dames. Werk niet te diep anders wordt de kleur
te grijs.
Onderzoek je eigen kleuren en leer je pigmenten kennen. Alleen op deze manier leer
je zelf wat er nodig is om tot de juiste kleur te komen. We zijn allemaal uniek en dit is
een proces waar je zelf echt in moet gaan verdiepen. Begrijp waar je mee werkt en
leer kijken naar de huid van je klant. Deze formule is jouw succes!

De nummers 1 & 2 mixen is dus een NO GO!
De nummers 2&3 kan je wel heel goed mengen.

HOOFSTUK 7 | HET CORRIGEREN VAN VERKLEURDE WENKBRAUWEN
7.1 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.

7.2 Het corrigeren van verkleurde wenkbrauwen
Nu we de samenstelling van de bruintinten weten, kunnen we aan de slag
met de correcties. De ondertoon 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, dit heeft invloed op het
eindresultaat.

7.3 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 2de nabehandeling terug te laten komen. Het
resultaat is vaak al verbluffend.

7.4 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 geel-bruine 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.

7.5 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 pigment 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.

7.6 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 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.

7.7 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.

