WWW.BBREBELLE.COM
PERMANENTE MAKE-UP, LASERONTHARING & MORE

CHANGES
HAIRSTYLE EVERY
5 MINUTES

OBSESSED WITH
MAKE-UP

I ALWAYS WANT
A NEW PIERCING

NEVERWITHOUT
COFFEE OR PROSECCO
*DEPENDING ON THE
TIME

MEET THE
ORIGINAL

Rebelle

"Hi there, mijn naam is Elke.
Born in '94 and obsessed with beauty ever since!
In 2017 werd de droom werkelijkheid en startte ik mijn eigen zaak. Drie
jaar lang kon je mij terug vinden in mijn "twee kleine kamertjes".
Hard werken leverde een prachtig resultaat op, mijn eigen salon in
Oostrozebeke.
Na jaren ervaring als make-up artist heb ik mij verder gespecialiseerd in
semi permanente make-up. Al snel ontdekte ik dat dit écht mijn passie is.
Natuurlijke resultaten met een extra touch of glam, my signature style.
Iedere behandeling is een persoonlijke & unieke ervaring!
Ik kijk er alvast naar uit om jou te verwelkomen in Beauty Boutique
Rebelle."
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WHY YOU SHOULD PICK
B.B. REBELLE
Persoonlijke aanpak
Hygiënisch en steriele omgeving
Steeds mooie en naturelle
resultaten
Zeer ruime behandelkamers
Nieuwe en verrassende faciliteiten
op maat van de klant

Opleidingen van PMU masters,
nationaal & internationaal
Meerdere bijscholingen per jaar,
always on new trends
De allernieuwste methodes en
toestellen, die optimale resultaten
garanderen
Meer dan 50 verschillende
PMU kleuren. Al onze pigmenten
zijn EU gecertificeerd

"Nothing makes a woman more beautiful than
the belief that she is beautiful."
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GET THE BEST
BROWS OF
YOUR LIFE

Teveel geëpileerd waardoor je nu dagelijks
druk in de weer bent met het bijtekenen van je
wenkbrauwen? What about Powderbrows?
Deze nieuwe semi-permanente make-up
techniek, die wordt toegepast met een
machinale nanonaald, creëert een perfect
poeder effect. De duizenden kleine stipjes
pigment die in de huid worden ingebracht
zorgen voor heel naturelle, volle
wenkbrauwen. Bovendien blijft het pigment
wel tot 24 maand in de huid zitten. Say hello to
your new & gorgeous brows!
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BESPREKING
Voor we van start gaan overloop ik
alles nog eens rustig met jou en
nadien krijg je alle nodige info
omtrent de nazorg mee naar huis.

BROWMAPPING

HOE VERLOOPT DE
POWDERBROWS
BEHANDELING?

Eerst en vooral wordt de wenkbrauw
uitgetekend waardoor je een beter zicht krijgt
op de vorm. Daarna gaan we samen het kleur
bepalen. Pas na jouw volledige goedkeuring
worden de pigmenten in de huid gezet.

BROWSHAPING
De natuurlijke wenkbrauw wordt voor
de behandeling in vorm gebracht met
een pincet, mesje en/of wax.

VERDOVING
Ik werk steeds met een verdovende
zalf, waardoor de behandeling
absoluut niet pijnlijk is.
Just sit back & relax.

BEHANDELING
De behandeling zelf neemt zo'n 2 uur
in beslag.
*Good to know: Na de behandeling zal
het kleur nog 40-70% lichter worden.

BROW STYLE GUIDE
YES

KIES VOOR
SHARP & BOLD
POWDERBROWS

NO

KIES VOOR DE
SOFT & AIRY
POWDERBROWS

WIL JE
STRAKKE,
UITGESPROKEN
BROWS?

Werk wjeenkdbagraeuliwjkens
jouw met make-up?
bij
NO

YES

NO
BEN JE TEVREDEN
MET JOUW
HUIDIGE VORM?

YES

KIES VOOR DE
NATURAL
POWDERBROWS

Voor we van start gaan met de powderbrows is er een uitgebreid
intake gesprek waar wij luisteren naar jouw noden en wensen.
Samen kijken we welke stijl, tint,... het beste past bij jouw gezicht &
haarkleur!
Door ons uitgebreid aanbod pigmenten hebben we altijd jouw
perfecte browtint klaar staan!
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DE EERSTE 2 WEKEN NA DE BEHANDELING
Niet prutsen aan eventuele korstjes
1 week geen sauna, stoombad, zwembad
2 weken geen make-up aan de wenkbrauwen
aanbrengen
2 weken geen zonnebak/zon, daarna altijd
factor 50 aanbrengen
2 weken lang de wenkbrauwen niet verven

METEEN NA DE BEHANDELING
ONZE REIZEN
Niet aan de wenkbrauwen komen
3 dagen géén contact met water

2 weken geen gezichtsbehandeling (peeling,
microdermabrasie,…)
Douchen mag vanaf dag 4,
let op dat de brows niet te nat worden
Droog deppen!

3 dagen niet sporten, zweet is niet goed voor de
inkapseling van het pigment
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PMU EYELINER
Ben je elke morgen aan het prutsen met eyeliner. Moet je iedere keer opnieuw een wattenstaafje bovenhalen omdat de eyeliner
aan het ene oog een tikkeltje hoger staat dan die aan het andere oog?
En dan zwijgen we nog maar over de panda ogen die je hebt na het douchen. Een permanente eyeliner biedt dé oplossing
voor al jouw frustraties ’s morgens. Je staat op en je bent helemaal good to go.

CHOOSE YOUR STYLE

Deepliner

Wil je net dat tikkeltje meer, maar nog steeds op een subtiele en natuurlijke
manier? Dan is de deepliner echt iets voor jou! Bij deze techniek werken we
mooi tussen de wimpers, waardoor je meteen een meer sprekende
oogopslag krijgt en optisch vollere wimpers.

Regular eyeliner

Heb je het meer voor een kleine, fijne wing? Kies dan voor onze
regular eyeliner. Die komt een klein beetje boven je natuurlijke
wimperrand.

Designliner

Of ga je als echte diva meer voor het ‘va va voom’ effect? Dan is onze
designliner, die meer uitgesproken is dan de gewone eye-liner, the way to go.
Wil je enkel een lijntje tussen je onderste wimpers? Geen probleem!
Bovendien is er voor de dames die echt all te way willen gaan de eyeliner
combo. Met een eyeliner boven & onder heb je altijd een make-up look.

BESPREKING
Voor we van start gaan overloop ik alles nog eens
rustig met jou en nadien krijg je alle nodige info
omtrent de nazorg mee naar huis.

UITTEKENEN EYELINER

HOE VERLOOPT DE
EYELINER
BEHANDELING?

Eerst en vooral gaan we samen de kleur, de vorm en
de dikte gaan bepalen. De eyeliner wordt altijd eerst
uitgetekend, waardoor je een beter zicht krijgt van
welk resultaat je mag verwachten. Pas na jouw
volledige goedkeuring worden de pigmenten in de
huid gezet.

VERDOVING
Ik werk steeds met een verdovende zalf, waardoor de
behandeling absoluut niet pijnlijk is.
Just sit back & relax.
Heb je snel pijn? Neem dan 45 min voor de
behandeling gerust een Dafalgan Forte (1 gram) in.

CONTACTLENZEN?
Draag je harde lenzen? Hou er dan rekening mee dat je
die tijdens de behandeling niet kan dragen. Na de
behandeling mag je ze wel meteen terug inbrengen.
Zachte lenzen kan je tijdens de behandeling wel
gewoon inhouden.

BEHANDELING
De behandeling zelf duurt ongeveer 1 uur.
Na de behandeling kan er een minimale
zwelling optreden. Deze neemt echter af na een
aantal uur.

Eyeliner so sharp it could kill

DEEPLINER

REGULAR EYELINER

DESIGNLINER

EYELINER COMBO EYELINER ONDERAAN
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DE EERSTE 2 WEKEN NA DE BEHANDELING
Niet prutsen aan korstjes of trekken aan de
wimpers
3 dagen niet sporten, zweet is niet goed
voor de inkapseling van pigment
Indien gevoelig aan de ogen :
Gedurende 5 dagen 's morgens & 's avonds
een fijn laagje Terramycine zalf aanbrengen
met een wattenstaafje. Let op dat de korst
niet "wak" wordt
1 week geen sauna, stoombad, zwembad
2 weken geen zonnebak/zon

METEEN NA DE BEHANDELING
ONZE
REIZEN
Niet aan de
ogen komen zonder handen te
wassen

's Avonds Terramycine zalf aanbrengen met een
wattenstaafje
Indien last van zwelling mag je gebruik maken van
een ice pack

1 week geen sauna, stoombad, zwembad
2 weken GEEN make-up aanbrengen
(ZEKER géén mascara)
Douchen mag. Let wel op dat de ogen niet
te nat worden. Daarna droog deppen, nooit
wrijven!
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REBELLE LIPS

Bye bye lippenstift, krijg optisch vollere lippen en
meer "leven" in je gezicht met de lippigmentatie.
Deze nieuwe semi-permanente make-up
techniek creëert een lippenstift effect, met een
machinale nanonaald brengen we het gewenste
pigment in de lippen. Hiedoor lijken de lippen
optisch voller en mooier afgelijnd. De natuurlijke
lipvorm wordt gecorrigeerd waardoor we steeds
het optimale resultaat bekomen.
Vanwege het zachte poeder effect komen de
lippen (na genezing) zeer naturelle over, zeker
geen old school harde lipcontour. Meteen na de
behandelingen lijken de lippen té donker. Na 4
dagen, wanneer het genezingsproces bijna
afgerond is zal het kleur 50% lichter zijn.
De behandeling zelf neemt ongeveer 2,5 uur in
beslag.
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We maken op basis van jouw natuurlijke lippen de
mooiste vorm die past bij jouw gezicht.
That extra touch in a natural way!

Waarom kiezen
voor
lippigmentatie?

Mooiere kleur van lippen, van natuurlijke kleuren tot
donkere tinten. We hebben meer dan 50 verschillende
pigmenten. We mix and match to get your perfect tint
Natuurlijk pigment kwijt door fillers? We got you.
Plan je lippigmentatie in 2 weken na jouw laatste filler
Optisch vollere lippen. De lip kan op een natuurlijke
wijze 1 tot 1,5 mm vergroot worden
Pigmentverlies op de lippen of kleine littekentjes
(bijvoorbeeld Schisis lip) kunnen gecorrigeerd worden.
Blijft 2 tot 5 jaar in de huid. Afhankelijk van huidtype &
levensstijl
We werken met verdovende zalf waardoor je geen pijn
of oncomfortabel gevoel zal hebben tijdens de
behandeling
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HOE VERLOOPT DE BEHANDELING

Lippigmentatie

UITTEKENEN VAN DE PERFECTE SHAPE
Meteen daarna kiezen we het perfecte kleur voor jouw lippen.
Breng zeker je favoriete lipstick mee!

STARTEN MET DE CONTOUR
Na het plaatsen van de zachte contour brengen
we verdovende zalf aan. Plaatsen van de outline is
absoluut niet pijnlijk!

VOLLEDIGE LIPPIGMENTATIE
Tussen iedere laag komt er telkens extra verdoving,
er zijn een 3-tal lagen nodig. Je voelt géén pijn!

FALL IN LOVE WITH YOUR LIPS
Geniet 2 tot 5 jaar van jouw nieuwe, frisse
lippen! Je mag hierboven nog steeds lipstick
of lipgloss dragen.
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DE EERSTE 2 WEKEN NA DE BEHANDELING
Niet prutsen aan velletjes
2 dagen NIET kussen of andere contacten
2 dagen drinken met een rietje
3 dagen niet sporten, zweet is niet goed
voor de inkapseling van pigment
2 weken geen zonnebak/zon, daarna altijd
factor 50 aanbrengen
1 week geen sauna, stoombad, zwembad

METEEN NA DE BEHANDELING
ONZE
REIZEN

24u niet roken

24u geen warme dranken drinken

10 dagen geen make-up aanbrengen aan de
lippen
Wees voorzichtig met zout eten
Smeer tussendoor voldoende met (nieuwe)
vaseline om de lippen soepel te houden!

Indien last van zwelling mag je gebruik maken van
een ice pack
Last van koortsblaasjes? Neem contact op met je huisarts en vraag een voorschrift voor Aciclovir.

DAG VAN DE BEHANDELING

Voorzorg PMU
Geen koffie of thee met tannine drinken

Geen make-up of dagcrème aanbrengen
Zoek op voorhand gerust al een aantal
voorbeelden van wat je mooi vindt
Neem een foto mee van hoe jij jouw wenkbrauwen,
lippen en/of ogen opmaakt
1 week op voorhand géén bloedverdunners
innemen
2 weken op voorhand niet zonnen of onder de
zonnebank gaan
De behandeling kan niet toegepast worden onder
invloed van drugs of alcohol
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PMU kan niet worden
uitgevoerd bij
Zwangerschap en/of borstvoeding
Afgelopen week (chemische) peeling of laser peeling
in het gelaat
Bij gebruik van Roacutane, vitamine A zalf
of andere medicatie die invloed kan hebben op uw
huid (ten vroegste 3 maand na kuur)
Afgelopen maand plastische chirurgie en/of botox,
fillers in het gelaat
(ten vroegste 4 weken na behandeling)
Minder dan 14 dagen een actieve uitbraak van herpes
Minderjarigen
Personen die gedurende lange tijd bloedverdunners
nemen of een stollingsaandoening hebben
Diabetes, ernstige hart en/of vaatafwijkingen,
epilepsie, Hepatitis patiënten
( A,B,C,D,E,F & HIV )

Bij twijfel neem je het beste contact op met jouw huisarts.
Na zijn/haar goedkeuring kunnen we starten met de PMU behandeling!

NON-LASER L
PMU REMOVA
Je hebt reeds permanente make-up laten plaatsen maar bent niet tevreden van de vorm,
kleur of het eindresultaat. Oh neen, het is permanent... Wat nu? Geen paniek, met onze nieuwe
behandeling "non-laser removal" kunnen we jou verder helpen! Bezorg ons voor de
behandeling zeker duidelijke foto's, zodat we jou het beste kunnen adviseren en de
voorzorgsmaatregelen kunnen bespreken.

BYE BYE OLD PMU
De non-laser removal is geen kant en klare oplossing voor iedere klant.
Iedereen heeft andere noden en wensen, en tenslotte moeten we
rekening houden met het "oude" werk.
Hoe gaat de removal nu precies in zijn werk? Met behulp van een
machinale nano naald wordt een serum ingebracht in de huid.
Dit serum gaat de huidvernieuwing gaan stimuleren & het oude
pigment uit de huid gaan trekken.
In tegenstelling tot laser removal is non-laser removal wél geschikt voor
elk huidtype én alle pigmentkleuren. Bovendien brengt deze methode
geen schade aan de huid en haren, waardoor het dé veiligste methode
is voor de verwijdering van oude PMU.
Hoeveel sessies we nodig hebben om de oude PMU te verwijderen
hangt uiteraard af van persoon tot persoon. Indien je het pigment
volledig wil laten verwijderen, dan zijn er ongeveer 6 sessies nodig.
Cover je de oude PMU met nieuwe PMU dan zijn er gemiddeld slechts 3
sessies nodig.
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You hadgs mage aiatn!”
”Never shave my le

Wist je dat de gemiddelde vrouw 1.728 uur van haar leven besteed aan het
scheren van haar benen? We willen allemaal gladde oksels, een zachte
bikinilijn en glimmende benen van gladheid.
De realiteit is helaas nét iets anders. Stoppeltjes, scheerwondjes,
ingegroeide haartjes en een schrale huid,… we kennen het allemaal. Maak
voor eens en altijd komaf met al dat gedoe. Maar hoe werkt het nu precies?

DIODELASER
De gekoelde kop van het laserapparaat wordt op het te
behandelen gebied geplaatst.
De energie die vrijkomt uit de diodelaser wordt door het
pigment dat zich onderaan in de haarfollikel bevindt
geabsorbeerd. De laser geeft zijn energie in een fractie
van een seconde vrij waardoor de haarfollikel wordt
vernietigd, geen voedingsstoffen meer krijgt en het haar
na ca. 2 weken voorgoed verdwenen is.

KORTE IMPULSTIJD

PERMANENT HAIR REMOVAL

Door het gebruik van de uiterst gekoelde kop
(0,5 tot -9°C) én de korte impulstijd, blijft de huid en de
omgeving van het haar goed beschermd. Het laserlicht
heeft een golflengte van 810nm, dit is de ideale
golflengte dat door het pigment van het haar
opgenomen wordt.

WELKE ZONES KUNNEN WE BEHANDELEN?

M V X

Gezicht: Boven de wenkbrauwen,
Unibrow, Bovenlip, Kin, Wangen,
Jukbeenderen, Hals, Snor, Baard,
Bakkebaarden

Bovenlijf: Oksels, Onderarmen,
Vingerkootjes, Bovenarmen,
Volledige armen, Schouders,
Bovenrug, Onderrug, Borst, Buik
Onderlijf: Mini bikini, Medium bikini,
Brazilian, Full bikini, Navellijn,
Onderbenen, Bovenbenen,
Volledige benen, Voetrug,
Teenkootjes
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De behandelzone wordt nauwkeurig afgetekend

HOE VERLOOPT DE
HAIR LASER REMOVAL
BEHANDELING?

Zorg ervoor dat de te behandelende zone geschoren
is. De eventueel vergeten haartjes worden door de
specialiste geschoren met een wegwerp scheermesje.
Is het je eerste sessie? Laat een aantal haren staan
zodat we onze machine op de juiste manier kunnen
instellen.
Een specifieke coolinggel wordt aangebracht
Uit voorzorg wordt een aangepaste laserbril
gedragen door zowel de specialiste als de klant
Let's laser those hairs away! De duur van de
behandeling is afhankelijk van de te behandelen zone
en het aantal zones.

"I love shaving my legs every day!"
- SAID NO ONE EVER

H a ir -f re e is .. . ca re fr ee !
IS DE DIODELASER VEILIG?
We krijgen vaak de vraag of laseren met de diodelaser veilig is. Ja, de laserinstellingen zijn zeer nauwkeurig
gedefinieerd om de precieze diepte en locatie van de haarfollikel vast te stellen. De uiterst gekoelde kop is
ontworpen om de huid voor, tijdens en na elke puls af te koelen. Bovendien zijn er uitgebreide klinische studies
gedaan naar de diodelaser en deze mag dan ook als 'enige' ontharingslaser van FDA, de term 'permanente
haarreductie' voeren. De milesman diodelaser is voorzien van alle wettelijke certificaten voor veiligheid in gebruik:
CE0120, DIN EN ISO 9001:2000 en DIN EN ISO 13485:2003.

EFFECT VAN DE LASER
OP HET HAAR
Het haar kent 3 groeifases. De laser richt zich
enkel op de gepigmenteerde haren. Enkel de
haren in de actieve- of anagene fase, worden
definitief verwijderd. Voor een effectief
resultaat heeft u tussen de 5 à 8
behandelingen nodig.
Gezien onze huid een levend orgaan is speelt
de hormonale huishouding een grote rol in de
haargroei en dus ook in de efficiëntie van de
behandeling.

WIE KAN MET DE LASER
BEHANDELD WORDEN? EN IS
HET PIJNLIJK?
In principe alle huidtypes en haarsoorten van zowel
vrouwen als mannen. Echter zijn er een paar
uitzonderingen: de laser reageert niet op grijze- of
donsharen door het ontbreken van pigment.
Door de gekoelde kop is de behandeling écht niet
pijnlijk! You can just sit back, relax and say
goodbye to your unwanted hair!

Live, laugh, Laser
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KWALITEITSZORG & HYGIËNE
Na elk gebruik wordt de laserkop steriel schoongemaakt
Onze medewerkers werken met steriele handschoenen tijdens de behandeling
De wegwerpmesjes worden na ieder gebruik meteen weggegooid
Elke klant heeft zijn eigen medische fiche
2 gratis controlebeurten na 8 betalende behandelingen
Onderhoudsbeurten aan -50% op de geldende tarieven
*Enkel geldig voor bestaande klanten
Zorg zelf voor een goede hygiëne op de behandelingszone. Komt u
rechtstreeks van het werk? Geen probleem. Als extra service
bieden wij de mogelijkheid & alle benodigdheden om uzelf
op te frissen alvorens we van start gaan met de behandeling!
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PRIJZEN PER SESSIE
BIJ AANKOOP ABONNEMENT 8 SESSIES

FACE

+ Two free sessions

Boven de wenkbrauwen
Unibrow
Bovenlip
Kin
Kin & bovenlip
Wangen
Jukbeenderen
Hals

Arms
Onderarmen

For Her

Oksels
Mini Bikini
Medium Bikini
Brazilian
Hollywood
Navellijn

BODY

BODY

Bovenarmen
Volledige armen

Intimite

BODY

€45
€45
€50
€50
€90
€90
€75
€70

Legs

Onderbenen (incl. knie)
Bovenbenen
Volledige benen
Voetrug + teenkootjes

€90
€90
€145

€95
€80
€95
€120
€150
€60

€195
€145
€299
€55

F O R H IM
BODY

FACE
Boven de wenkbrauwen
Unibrow
Oren
Snor
Baard
Wangen
Hals
Bakkebaarden
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€45
€45
€50
€50
€175
€100
€70
€75

Oksels
Schouders
Bovenrug
Onderrug
Volledige rug
Borst
Buik
Onderarmen
Bovenarmen
Volledige armen
Onderbenen
Bovenbenen
Volledige benen
Voetrug (incl. tenen)
Handen

€110
€75
€150
€150
€275
€150
€150
€90
€90
€150
€150
€180
€295
€70
€65

METEEN NA DE
BEHANDELING
Een paar minuten na de
behandeling kan het behandelde
gebied lichtjes rood en gevoelig
worden. Dit is een reactie op de
hitte die de laser in de huid
gebracht heeft, deze reactie
verdwijnt snel.
Na de behandeling wordt er een
verzachtende crème aangebracht.
U kan uw normale bezigheid weer
onmiddellijk hervatten.

PRIJZEN PER SESSIE
BIJ AANKOOP ABONNEMENT 8 SESSIES

+ Two free sessions

LASER HAIR REMOVAL PACKAGES

For her

-16%
BEACH BABE
-22%

€125/SESSIE

SOFT BABY

Oksels & bovenlip

€300/SESSIE

Oksels, Medium Bikini & Onderbenen

-31%

SILCKY REBELLE

€375/SESSIE

Oksels, Hollywood (full bikini) & volledige benen

For him

-16%

€250/SESSIE

-20%

€250/SESSIE

SLICK RICK

Buik & borst

BACK PACK

Bovenrug, schouders & bovenarm

ONDERHOUDSBEURTEN -50%

*Enkel voor bestaande klanten

FO LL OW US

beautyboutiquerebelle

WE'VE GOT SO MUCH MORE TO OFFER!

Are you ready to be a Rebelle?

BR O W S

G EL N AI LS

Take your brows to the next level!
Met onze ruim aanbod aan wenkbrauw
behandelingen kunnen we jouw brows
on fleek zetten!

Niets is vrouwelijker dan verzorgde
nagels! Maak je look volledig af met
prachtige gelnagels!

BROWSHAPING, VIP HENNA BROWS &
BROWLAMINATION

ENKEL GELNAGELS AAN DE HANDEN

LA SH ES

MA KE -U P ST UD IO

If loving your lashes is a crime...
we plead guilty!
Ontdek ons ruim aanbod wimper
behandelingen.

Ben je bride to be, wil je een make-over
of moet je naar een halloween feestje?
We got you!

LASHLIFT, RUSSIAN VOLUME & ONE BY ONE

BRUIDS MAKE-UP, AVOND MAKE-UP
& SPFX HALLOWEEN

*Wij werken niet op verplaatsing

SCAN ME
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READY TO BE A REBELLE?

SCAN ME
TO BOOK YOUR APPOINTMENT!

Koedreef 2, Oostrozebeke
www.bbrebelle.com | info@bbrebelle.com

