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Een speciaal
ogenblik
Soms moet je een beetje hulp van buitenaf zoeken
wanneer moeder natuur je niet goed bedeeld heeft, of je
in de steek laat. Heb ik gedaan ‘voor mijn wenkbrauwen’
en wel door een afspraak te maken bij DFine.

Wat is je achtergrond?
‘Ik ben schoonheidsspecialiste geweest
bij Parfumerie Louise en de Red Carpet
Queen Store in Amsterdam waar ik alle
behandelingen uitvoerde met betrekking
tot huidverbetering.’

Wat is je specialiteit?
Het was al weinig, maar door stoeien
op jonge leeftijd met een diepe snee in
mijn wenkbrauw tot gevolg en daardoor
nauwelijks haargroei ‘ter plekke’, werd
het er niet beter op. Zeg gewoon maar
minder. Dat was - en dat verklap ik nu - de
reden dat ik een lange pony droeg zodat
mijn wenkbrauwen lekker verstopt waren.
Want ik had niet altijd zin om ze bij te
tekenen en vond het resultaat ook niet
bevredigend: soms te donker, dan weer te
veel streep, dan was het weer alsof als ik
gesport of gezwommen had.
Daar is nu - eindelijk! - verandering in
gekomen, want ik kan ze nu weer met
trots laten zien. De remedie: permanente
make-up. Hoe en wat het inhoudt legt de
expert op dit gebied, Diana Greuter, uit.

‘Cosmetische en medische pigmentatie,
waaronder wenkbrauwen met hairstroke
techniek, ofwel het creëren van haartjes.
Daarnaast doe ik ook eyeliners, lippen en
medische pigmentatie.’

Wat zijn hairstrokes?
‘Vroeger waren ‘bewerkte’ wenkbrauwen
niet meer dan een streep. De technieken
waren toen eenvoudiger; het model werd
getekend en vervolgens helemaal ingekleurd. Tegenwoordig zijn er verschillende
methodes om zo natuurlijk mogelijk wenkbrauwen te maken - de hairstrokes dus.
Dat doe ik eigenlijk alleen met microblading, dat is een pen waar meerdere naaldjes aan zitten en waarmee ik krasjes maak
waar weer het pigment in komt. Het werkt
heel fijntjes, secuur en ziet er supernatuurlijk uit. Zo kun je hele dunne haartjes
namaken. Hairstrokes geeft het effect van
fijne, natuurlijke haartjes en is ideaal om
een te dunne, te korte of juist te schaarse
wenkbrauw te perfectioneren. Zelfs als de
wenkbrauwen helemaal weg zijn, is het
mogelijk geheel nieuwe wenkbrauwen te
creëren met deze methode.’
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Voor lijntjes rond lippen en ogen
kunnen we ook bij jou terecht?
‘Voor lippen doe ik eigenlijk nooit alleen
een lijn maar ‘schaduw’ dat altijd uit. Dat
oogt natuurlijker en je krijgt meteen een
iets voller effect. Hoe ouder je wordt, hoe
bleker de kleur van de lippen. Tevens vervagen de contouren wat resulteert in een
onregelmatige liplijn. Op den duur zullen
de lippen ook hun volheid verliezen.
Met een permanente lipliner met shadow
of fullips ga je deze verschijnselen tegen.
Met deze methodes worden perfect ogende lippen verkregen, zonder het gebruik
van een tijdrovend lippotlood of lippenstift.
Voor diegene die altijd graag een natuurlijke liplijn willen is dit ook ideaal. De behandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.’

Wat is Infralash eigenlijk?
‘Een subtiel lijntje tussen de wimperhaartjes. Deze methode geeft een zeer natuurlijk effect en laat de wimperaanzet voller
lijken.’

En graffic eyeliner?
Dit is een volle eyeliner die mag opvallen,
ideaal voor klanten die standaard elke dag
een lijntje tekenen.’

Waarom doen vrouwen het?
‘Het complimenteert de gezichtsvorm
en accentueert de ogen. Het herstelt de
schaarse groei en slecht gevormde of
asymmetrische wenkbrauwen. Dit kan bij
mannen ook het probleem zijn. Het is een
oplossing die zelfs van dichtbij geheel
natuurlijk overkomt en logischerwijs ook
veel tijd in de ochtend bespaart.’

Wanneer ‘moet’ je beginnen?
De technieken die ik toepas zijn niet leeftijdsgebonden - jong en oud kunnen hier
baat bij hebben als je je gezichtsvorm of
ogen of mond wil perfectioneren.’

Geen make-up meer nodig na
jouw toepassingen?
‘In principe niet, maar als je hiermee iets
extra wilt aanzetten dan is de basis natuurlijk al goed.’

Voor iedereen geschikt?
‘Nee, er zijn wat contra-indicaties. Als
je jonger dan 16 jaar bent. Als je lijdt
aan oogaandoeningen, zoals diabetes
retinopathie, glaucoom en staar, dan zijn
eyeliners niet mogelijk. En ook bij hemofilie en keloidvorming - laatste is gestoorde
wondgenezing - en als je Roacutane
(medicatie en zalf) gebruikt. In dit geval
kun je dan drie maanden na het einde van
de kuur weer behandeld worden. En als je
op de dag van behandeling koorts hebt,
wordt het eveneens afgeraden.’

Pijnlijk?
‘Bij de een is het gevoeliger dan bij de
ander. Ik verdoof het goed dus het valt
reuze mee.’

Hoe lang blijft het zitten?
Ongeveer 1 tot 1,5 jaar. Daarna komen
klanten meestal terug voor een touch-up
om de kleur op te frissen. ‘

Wordt het vergoed bij een
medische aandoening?
‘Bij sommige verzekeraars wel.’
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