Marja Mes-Dukker (Nieuwveen / Coveta Fuma )

Sat, 13 May 2017 22:23:06 GMT +1

Al een heel aantal jaren ben ik een zeer tevreden klant van Renate!
Ze heeft mijn wenkbrauwen in "hairstroke" gedaan, wat heel natuurlijk overkomt!

Verder heeft ze mijn lijntjes om m'n mond en de frons verwijderd met de allernieuwste methode!
Ook dat is heel mooi en natuurlijk geworden! Kortom, een heel tevreden klant!
Sabine Witzier (Zeist)

Sat, 01 Ap r 2017 18: 41: 01 GM T +1

Renate graag bedank ik je nogmaals voor de prachtige permanente make-up die je afgelopen week
bij mij gezet hebt. Wenkbrauwen, eyeliner boven en onder mijn ogen, geweldig! Ik ben super
tevreden. Geen zwelling of pijn en zeer strak gezet. Bedankt Renate.

Monique Van Immerseel (Calpe)Tue,

21 Feb 2017 18:39:37 GMT +1

Monique Van Immerseel (Calpe)Tue,

25 Oct 2016 16:52:20 GMT +1

Na de eyeliner, waar ik trouwens enorm tevreden over ben, was het de beurt aan mijn
wenkbrauwen. Ik heb zeer lichte wenkbrauwen, amper zichtbaar. Daardoor ontbreekt er expressie
aan mijn gelaatsuitdrukking. Renate heeft mijn wenkbrauwen onder handen genomen. In het begin
was het vrij donker, ik schrok er wel van. Maar na een week was dit weggetrokken en mijn
wenkbrauwen hebben nu een zeer natuurlijke kleur. Het resultaat is echt fantastisch! Er was zelfs
geen nabehandeling nodig. Renate is een echte vakvrouw. Zeker een aanrader!
Na lang aarzelen heb ik toch de stap gezet. Ik voelde me onmiddellijk op mijn gemak bij Renate. Na
een vragenlijst en een deskundige uitleg, werd begonnen met de permanente eyeliner. Elke stap
werd vooraf aangekondigd. Het resultaat is fantastisch! Zelfs geen zwelling of pijn. Ik kom zeker
terug. Dank je wel Renate!
Marion (malden)

Tue, 23 Aug 2016 07:43:15 GMT +1

ik ben heel tevreden,vriendelijk, netjes gewoon goed, aanrader....bedankt nog.

Gonnie Lambrechts (Maassluis)

Sun, 10 Jul 2016 15:50:35 GMT +1

Via een kennisje in Spanje ben ik in contact gekomen met Renate.
Zij heeft bij mij een permanente make-up wenkbrouwen en eyeline toegepast ongeveer 2 maanden
geleden.
Ik ben uiterst tevreden met het resultaat en ontvang van iedereen een compliment.
Zij heeft mij goed geadviseerd en zij werkt zeer nauwkeurig en hygiënisch, wat voor mij zeer
belangrijk is.
Ik heb ook een nabehandeling gehad en nogmaals het resultaat is perfect.
Alle complimenten en zal haar zeker aanbevelen aan mijn kennissen in Spanje
Renate dank je wel.. :)

Sonja Vliege/Rufi (Nederland)

Sun, 17 Jan 2016 16:35:16 GMT +1

Mijn man heeft mij verrast met een permanente wenkbrauw make-up. Via internet vond hij het email adres van Renate .Ik ben reeds in november 2015 geholpen door Renate en ben er erg tevreden
over niet alleen met de wenkbrauwen maar ook met de streep techniek. Het is mooi en de service is
vriendelijk en goed.de nabehandelingen kom ik zeker terug.
Een tevreden klant Sonja
Maruschka (Nijmegen)

Wed, 02 Dec 201 5 20 : 11:22 GM T +1

Even wat in het gastenboek zetten� Ik kom al paar jaar bij Renate voor permanente maken geweest,
me ogen en wenkbrauwen gedaan, super blij mee!! Maar ben ook begonnen met super lash voor de
wimpers, ik heb een tijdje wimpers Laten zetten, wat ik iedereen dus af raad!!!! Toen ze eraf werden
gehaald was ik bijna al me wimpers kwijt��� had gewoon kale plekken tussen de paar wimpers die ik
nog had�� maar toen kwam voor mij de oplossing super lash jeeeej me wimpers zijn weer helemaal

aangegroeid en nog langer dan dat ik van mezelf had, wat ik ook super mooi vind van het product
dat je wimpers ook donkerder worde, dus als je geen make up op hebt staat het als ng mooi. Dus
een aanrader voor iedereen die mooie lange wimpers wilt
Marja Offerman (Lelystad)

Thu, 26 Nov 2015 12:01:52 GMT +1

wat ben ik blij dat ik mijn angst heb overwonnen en dat ik nu mooie wenkbrauwen en eye-liner heb
dankzij Renate die je zo op je gemak stelt en met je meedenkt. Het voelde direct heel vertrouwd.
Mieke (La Nucía)

Fri, 02 Oct 2015 17:39:43 GMT +1

Renate, 3 weken geleden heb jij mijn wenkbrauwen weer mooi gemaakt. Ik kreeg veel
complimentjes, dus.....aan te bevelen.
Kit Gulli (Denmark)

Tue, 09 Jun 2015 13:29:01 GMT +1

Josje (Alfaz del Pi)

Thu, 09 Apr 2015 16:58:43 GMT +1

Thank you so much Renate.
I'm sooooo pleased and happy for my brand new and totally fantastic eyebrowes. You really are
outstanding and professional to your job.
Ik ben super blij met mijn 'nieuwe' wenkbrauwen. Renate is een vakvrouw pursang, niet langer
twijfelen, gewoon doen!

Diny Otten-Kuppen (Malden)

Sat, 21 Mar 2015 11:49:47 GMT +1

Lieve toekomstige klanten van Renate, ik kan jullie de permanente make-up aanbevelen. Renate
werkt erg zorgvuldig en bijna pijnloon. Ik heb de wenkbrauwen en de boven en oogleden laten doen.
Iedere morgen als ik opsta, sta ik weer versteld van het prachtige resultaat. S'avonds hoef je ook je
ogen niet schoon te maken je kunt zo je bed in.
Ik ben een tevreden klant. Renate werkt erg proffecioneel. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Gerry officier (La nucia)

Thu, 12 Mar 2015 11:16:41 GMT +1

Hola renate. Wat ben ik blij dat ik de stap genomen heb om me te laten behandelen door jou. Dank
je wel, ziet er heel goed uit
Dawn Blythe (Altea)

Tue, 03 Feb 2015 08:59:21 GMT +1

Yesterday I visited Renate's new premises for the first time. Easy to find (with directions) and as
professional as always. Yet again I am delighted with the result and would recommend Renate with
confidence.

Marian Lebbink (NIJMEGEN)

Tue, 20 Jan 2015 13:52:21 GMT +1

Hallo Renate, in december heb je bij mij de eyeliner lijntjes aangebracht en ik ben er nog elke dag
heel erg blij mee! De informatie die je me gaf was echt heel duidelijk en goed. Super bedankt!
Linda (la nucia)

Sun, 30 Nov 2014 23:56:44 GMT +1

Hi Renate ik ben heel blij met mijn eyeliner heel mooi .mijn moeder zij is ook blij met haar
wenkbrouwen van harte bedank. Ik wens u veel secces.
Maria Larsen (Danmark)

Tue, 28 Oct 2014 15:21:55 GMT +1

Hej Renate!
Jeg er så glad for mine bryn og eyeliner, som du lavede sidst. Det ser rigtig godt ud.
Jeg kan varmt anbefale dig!
Hilsen Maria

Yolanda Leenders (Nijmegen)

Hallo Renate,

Tue, 15 Jul 2014 13:35:37 GMT +1

Ik ben zeer tevreden, had de laatste keer geen nabehandeling nodig, zit prima.
Ik hoef geen eyeliner meer te gebruiken. Prima gedaan. Bedankt.
Linda (spain )

Sat, 28 Jun 2014 22:59:06 GMT +1

Geachte Renate. Ales goed. ik ben heel blij met mijn nieuwe eyebrows .hairstrook. jij bent echt
proficional de behandeling duurt niet lang en pijnloos en veel informatie gekrijgen jij bet echt liefe
van harte bedank sucses.
Groetjes Linda

Maruschka Coenen (Nijmegen)

Hallo Renate

Mon, 16 Jun 2014 12:05:55 GMT +1

Wil je heel erg bedanken, ben weer helemaal blij met me ogen. Vind het ook erg fijn dat je tijdens de
behandeling vraagt hoe het gaat, en evenueel bij verdoofd als dat nodig is, dit maakt dat de
behandeling geheel pijnloos is.. ik zie je snel weer weer 2 nieuwe klanten erbij jeeeeej. xx maruschka
Simone (Danmark)

Sat, 10 May 2014 10:20:19 GMT +1

Super flotte bryn. Du er så dygtig til dit arbejde. Kan klart anbefales til andre. Super godt!

Dini (Wijchen)

Fri, 11 Apr 2014 10:08:18 GMT +1

Super bedankt voor mijn mooie wenkbrauwen en oogmake-up ben er heel erg blij mee zo natuurlijk
en een super service dat ik even terug mocht komen en je het zomaar weer op mijn verzoek wat
bijwerkte je bent een super lieve vakvrouw ,adviseer iedereen om naar Renate te gaan .
Adrie Heijkoop (Groesbeek)

Hallo Renate

Wed, 26 Mar 2014 10:54:10 GMT +1

Ik ben super blij met mijn nieuwe Look
Ik heb een paar prachtige wenkbrauwen gekregen
Ik kom gauw een keer terug voor nabehandeling en de eyeliner
Bedankt hoor
Zeer professioneel
Emmie duits (nijmegen)

Sat, 22 Mar 2014 13:07:34 GMT +1

Sonja (La Xara(Denia))

Wed, 19 Feb 20 14 1 0:5 4:13 GM T +1

Hallo Renate, ben zo blij met mijn wenkbrauwen en eyliner, zit supper mooi ! Hoop dat de kleur zo
blijft .Bedankt voor de nabehandeling. Thanks groetjes emmie xx
Hallo Renate, Ik ben er blij met mijn lippen de contouren en de invulling.Je hebt het zo precies en
secuur gedaan ,daarvoor mijn complimenten en dat alles zonder pijn.Ik ben er heel blij mee
Marly van Raaij (Malden)

Thu, 03 Oct 2013 08:48:12 GMT +1

Dankjewel Renate voor je fijne en zorgzame 'touch'! Ik ben er zonder korstjes en jeuk doorheen
gekomen. Wel is de kleur binnen een week flink teruggelopen maar ik ga er vanuit dat deze over 2
weken weer wat terugkomt. Ik wil graag gebruik maken van de nabehandeling.
Hartelijke groet, Marly van Raaij

Helmi (Den Haag)

Tue, 01 Oct 2013 09:25:38 GMT +1

Lieve Renate,
Ik ben zo blij met mijn PMU..., wat een gemak dit had ik jàren geleden al moeten laten doen! Maar ja
toen kende ik jou nog niet!x
Emmie duits (nijmegen)

Sat, 07 Sep 2013 18:58:21 GMT +1

Hoy Renate ,ben al jaren klant bij jou omdat je heel secuur werkt.heb mijn wenkbrauwen laten doen
na gemo kuren ,en vond het dood eng maar heb er nog geen moment spijt van gehad.ik ben er reuze
blij mee.vriendelijke groet emmie duits

Lisa Koeslag (Berg en dal)

Hoi Renate,

Sat, 22 Jun 2013 15:48:01 GMT +1

Jouw preciesheid voor het zetten van de Eyeliner heeft tot een mooi eindresultaat geleid. Ik ben er
echt heel blij mee en had dit veel eerder moeten doen.
Lieve Renate, super bedankt voor je zorgzame behandeling!
Sonja (La Xara(Denia))

Fri, 10 May 2013 14:51:11 GMT +1

Ik heb mijn ogen laten doen boven en onder en ik ben erg enthousiast hierover, had ik het maar
eerder gedaan.Bedankt

Silvia verriet (Deventer)

Sat, 20 Ap r 2 013 17: 5 9:13 GM T +1

Hoi Renate na vier jaar plezier van de vorige eyeliner van jou,die er trouwens nog goed opzat.is hij
vandaag opnieuw gedaan en ben ik er weer helemaal blij mee.Ik zal je zeker weer bij iedereen
aanbevelen.Groetjes Silvia
Inge Wieland (ARNHEM)

Dag Renate,

Sun, 07 Apr 2013 11:00:52 GMT +1

Ik ben nu al weer 3 jaar klant bij jou. En tot nu toe ben ik blij dat ik dit door jou heb laten doen. Heb
nu mooi gevormde wenkbrauwen, op een natuurlijke manier passend bij mijn gezicht. Door de
manier waarop jij het doet zien mensen bij mij niet dat het om permanente make-up gaat. Behalve
mooi, is het ook heel gemakkelijk.
Hartelijk groet, Inge
Analisa Krul (San Juan de Alicante)Sat,

0 6 Ap r 2 013 09: 18: 31 GM T + 1

Hola Renate, Je hebt mijn wenkbrauwen prachtig gemaakt. Een goed kleur advies, mooie lijn, ik ben
dik tevreden en zal het zeker aanbevelen aan anderen!
Spoedig maak ik een afspraak voor een lijntje rond mijn ogen!
Lieve groet, Analisa
Gemmie (Amersfoort )

Fri, 01 Mar 2013 17:05:07 GMT +1

Hallo Renate,
Wat een verwennerij, na heel even afzien, geniet ik nu iedere ochtend van de lijntjes rond mijn ogen
die ik niet meer zelf hoef te zetten. Het mooiste is dat het 's avonds ook nog goed op zit. Ik ben er
blij mee. Echt een aanrader. Dank je wel, Gemmie
Marijcke Mulder-Sprengers (Nijmegen)

Dag Renate!

Sat, 05 Jan 2013 17:40:44 GMT +1

Ook ik, als professioneel schoonheidsspecialiste, ben super blij met de permanent eyeliner, die je bij
mij hebt aangebracht.
Iedere ochtend als ik in de spiegel kijk, zie ik meteen een “sprekend” gericht.
Gezien de vele positieve reacties die ik krijg èn mijn eigen ervaring, wil ik je graag aan anderen

aanbevelen.
Marijcke Mulder-Sprengers Nijmegen
Lara Pereira da Silva (Arnhem)

Lieve Renate,

Wed, 02 Jan 2013 00:49:34 GMT +1

Door jou heb ik super mooi en natuurlijke wenkbrauwen, door jou werk hoef niet meer 10 minuten
elke ochtend voor de spiegel te staan om het bij te werken, ben super tevreden!
Reza Hormes-Ravenstijn (Wijchen)Mon,

17 Dec 2012 11:57:11 GMT +1

Hallo Renate,
Ben erg blij met mijn permanente eyeliners. Als wedstrijdsportster, wil ik er op mijn cross fiets ook
graag verzorgd en goed uitzien. Erg netjes gedaan en een natuurlijke uitstraling. Dank en groet, Reza
Willemien rutgers-van giffen (Eindhoven)

Thu, 27 Sep 2012 19:25:09 GMT +1

lieve Renate
nu iets meer dan 3 weken geleden heb je bij mij prachtige wenkbrauwen gezet , pijnloos en je stelde
me erg op me gemak ,heel mooi , zo dat ik niet meer weet hoe het was zonder wenkbrauwen , heel
veel dank , na pijn niet gehad af en toe een beetje jeuk,
een aan rader en niet zo als ik doen 10 jaar wachten .
Willemien

Miriam ()

Sun, 23 Sep 2012 19:13:37 GMT +1

Vorig jaar heb ik ekozen voor permanente eyeliners. Nu, een jaar later is het prachtig bijgewerkt.
Alles is super goed gegaan. Ik heb nergens last van gehad, op maandag lieten de korstjes vanzelf los
en ik heb weer prachtige lijntjes rondom de ogen. Renate, bedankt voor alles!
Ria van der Graaf

25-06-2012

Renate,Ik krijg heel leuke reacties over mijn wenkbrauwen,als ik dan vertel dat ik dat in Spanje laat
doen, dan moeten ze toch wel even lachen.Ik ben er ook blij mee.Hoef geen potlood meer te
gebruiken.
Liefs van Ria.
Sonja Peters

24-06-2012

Renate, bedankt voor de professionele manier waarop je de permanente make up lijn aanbrengt. Ik
ben erg tevreden, en zoals het woord het al zegt het is permanente make up. Die moet in 1 keer
goed zijn. Het resultaat is verbluffend en ik zal je aanraden bij iedereen die me complimenten geeft
over mijn lijntjes. Zo strak en zonder complicaties of pijn.
Ik ben een TEVREDEN klant en zeg t voort!!

Frederike

23-06-2012

Een week geleden zijn mijn wenkbrauwen voorzien van permanent make-up.De vorm is prachtig
geworden alleen vind ik de kleur,nadat de korstjes eraf waren, wat te licht. De kleur kan weer
terugkomen dus ik wacht geduldig af!Ik heb ook een Lijntje onder laten aanbrengen dat ziet er heel
mooi uit. Ik voel me minder "kaal", Dus een aanrader! M'n wenkbrauwen worden w.s nog een keer
behandeld.
Noor Peters

24-04-2012

lieve Renaat, de eyeliner op mn boven ooglid is echt geweldig!! Ben zooo blij dat ik t gedaan heb!!
Beter had niemand t kunnen doen!! Nogmaals super bedankt en ik kom in juni met een collega!!
X Noor

Desiree de Wijze

02-04-2012

Hallo Renate, het is nu bijna 2 weken geleden dat je mijn wenkbrauwen hebt gedaan met de
hairstroke techniek. De eerste week waren ze nog een beetje te donker maar wel echt mooi van
vorm Inmiddels zijn ze lichter en zien er heel natuurlijk uit. Ik ben er erg blij mee . Als je in juni weer
in Nederland bent, kom ik graag nog even om een paar plekjes bij te werken. Alvast bedankt en tot
dan.
Groeten Desiree

Hermine

12-03-2012

Bedankt Renate voor mijn permanente make-up, ik ben er blij mee en je hebt het prima gedaan,ik
beveel jou bij iedereen aan die het wil laten doen.
Groetjes Hermine
Veronica (finestrat)

Mon, 05 Mar 2012 19:28:15 GMT +1

Ik heb onlangs voor de eerste keer lijntjes onder en boven het oog laten aanbrengen en ik ben zo
ontzettend trots op het resultaat, dat ik het iedereen kan aanbevelen. Bedankt Renate
Silvia (Javea)

Tue, 21 Feb 2012 14:31:10 GMT +1

Hallo Renate
Ik wil graag een reaktie geven op de behandeling van permanente make-up van mijn wenkbrauwen.
Ik heb je een half jaartje geleden ontmoet in de salon van Murielle ( Touch of Zen) waar ik kwam
voor een gezichtsbehandeling.
Murielle had me al eens over de mogelijkheid van permanente make-up verteld maar het idee leek
me doodeng.
Het tekenen van mijn wenkbrauwen was al heel lang een probleem vooral het gelijk krijgen en als
het dan lukte was de poeder er door het transpireren halverwege de dag af. En wat dacht je van na
het zwemmen. Maar gelukkig hebben jullie meiden mij kunnen overtuigen en over de streep
getrokken. Ik ben heel erg tevreden over het resultaat en kan het iedereen aanraden. Ik hoef me
over mijn wenkbrauwen geen zorgen meer te maken en dat geeft een zeker gevoel. Nogmaals
bedankt!
Silvia
Javea Spanje
Cobie (arnhem)

hoi hoi,

Sat, 04 Feb 2012 11:46:33 GMT +1

renate ik ben erg blij dat ik jou heb leren kennen. en vind het erg mooi en ben heel tevreden met
mijn ogen en wenkbrauwen, je hebt me een hele mooie make-up gegeven,bedankt.
lieve groet cobie
Paula de Jong (Huizen)

Goedemiddag Renate,

Sat, 19 Nov 2011 10:30:06 GMT +1

Ik zou je nog even laten weten hoe de PMU me bevalt. Nou geweldig hoor. Ik vergeet me soms
gewoon op te maken overdag en dat is me geloof me, nog nooit eerder gebeurd. Ik heb ook weinig
last van korstjes etc. gehad en na een dag of 10-12 waren m´n wenkbrouwen prachtig en heel
natuurlijk. Veel dank dus. Ook de eyeliner is mooi gezet!
Shelby (Nijmegen)

Mon, 10 Oct 2011 18:45:06 GMT +1

Hallo Renate,
Vorige week heb je mijn eyeliner breder gemaakt en ik ben ontzettend blij met het resultaat! De
eyeliner zit er hartstikke netjes op en je levert ook goede service. Ik ga je zeker aanbevelen bij

andere mensen!
Groetjes,
Shelby
Nel Peeters (Plasmolen)

Sat, 08 Oct 2011 11:28:57 GMT +1

Hallo renate,
Ik wil even laten weten dat ik superblij ben met mijn mooie eyeliner.
Na 2 eerdere zeer pijnlijke ervaringen elders heb ik nu toch echt gevonden wat ik zocht.
Komplimenten voor je vakkundigheid.
Groetjes
Nel Peeters
Annet (Heemsted)

Mon, 19 Sep 2011 22:36:27 GMT +1

ik heb sinds 3 dagen lijntjes rond mijn ogen en krijg al veel complmentjes nou Renate die komen jou
toe want je hebt het erg mooi gedaan en ik ben er super blij mee :)
Marleen (Altea)

Mon, 22 Aug 2011 12:58:58 GMT +1

Hey Renate,
Dank je wel voor de heeeeeeele mooie wenkbrauwen, ze zien er un heel natuurlijk uit, en veel beter
dan voorheen, dank je om het slechte werk van een ander recht te zetten. Prachtig!!!!
Dikke knuffel
Marleen
Marian Reijnen (Ooij)

Fri, 01 Jul 2011 11:24:41 GMT +1

Hi Renate,
Een week na de nabehandeling wil ik even zeggen dat mijn wenkbrauwen precies zijn geworden wat
ik wilde. De vorm en kleur zijn helemaal goed. Omdat het hele plaatje mij enorm veel vertrouwen
geeft in jou kunnen, mag je zeker over een paar maanden mijn ogen ook doen!!!
Groetjes vanuit Ooij en een fijne vakantie voor iedereen.
Nûria (Veenendaal)

Sat, 25 Jun 2011 12:42:43 GMT +1

Hoi Renate, dank je wel voor mijn mooie wenkbrauwen en de eyeliner. Ik ben heeeeeeeel erg
tevreden. Ook hygiene is belangrijk en dat zit bij jou ook goed. Dus lees je dit en twijfel je? Niet doen
want bij Renate zit je echt goed en ik kan het weten ;)
Ellis de Jong (Altea)

Thu, 26 May 2011 13:10:47 GMT +1

He lieve Renate, je wist al dat ik blij was, maar nu dan een bericht, het is echt prachtig geworden, en
het is zo makkelijk vooral in de ochend, haar in een staart en snel de kleine meid naar school, en
toch netjes. ik kan het echt iedereen aanbevelen, we doen snel een bakkie, kus. Ps en GEEEEEN pijn.
Ankie (Maastricht)

Fri, 20 May 2011 21:17:26 GMT +1

Renate, ik was als de dood omdat ik best wel een nare ervaring had maar ik ben bang geweest voor
niets want ik heb totaal niets gevoeld en ook geen napijn ik zou het zo weer doen Toppie en het is
prachtig mooi
Ellen Maasen (Malden)

Thu, 12 May 2011 20:31:03 GMT +1

Hoi Renate, langs deze weg wil ik je laten weten dat je er een zeer tevreden klant bij hebt! Je legt
alles rustig en duidelijk uit, bent in voor een grapje, stelt mensen op hun gemak en, niet
onbelangrijk, je hebt een vaste hand waardoor het resultaat prachtig wordt. Met andere woorden:
een dikke 10!
Hartelijke groeten, Ellen

Helle Mechernsee Hansen (Danmark)Fri,

06 May 2011 11:01:47 GMT +1

Glad og tilfreds med mine nye bryn, de er blevet rigtig fine i formen..har allerede anbefalet dig til
flere kunder...
Anneke (Enschede)

M on, 04 Ap r 2 011 10: 15: 12 GM T +1

Renate ik ben weer heel erg blij met het resultaat van de eyeliner die je bij me hebt gezet. Het was
ook al weer zes jaar geleden dat je het voor de eerste keer bij me hebt gedaan. Het is een heerlijk
gevoel dat alles weer zo mooi is bijgewerkt. Mijn complimenten, je levert echt vakwerk.
Jeanne v/d akker (camping benisol)Wed,

16 Feb 2011 16:25:12 GMT +1

Een zeer tevreden klant.
Wat Renate beloofd komt ze ook na.
Na drie maanden zijn mijn wenkbrouwen gratis weer helemaal bijgewerkt.
Renate bedankt voor de geweldige service.
Jeanne
Dinek Hoffmann (La Nucia Spanje)Mon,

24 Jan 2011 15:04:21 GMT +1

heel blij met de behandeling van Renate zeer mooi gedaan, zonder ook maar iets te voelen Bent u
dit van plan ,doen groetjes Dineke

Maria van der Steen (Heerenveen)Thu,

13 Jan 2011 11:13:25 GMT +1

Hoi Renate, ik ben heel tevreden over mijn permanente make-up, over mijn wenkbrauwen krijg ik
veel complimenten.De behandeling viel mij reuze mee. Heb nergens last van gehad.Ik ben er erg blij
mee. In het zwembad is het ook erg handig! Hartelijke groeten, Maria.
Ellie bouwman (druten)

Wed, 12 Ja n 20 11 18: 00:17 GM T +1

8 jaar geleden voor het eerst naar renate geweest. Toen heb ik groene eyeliners laten zetten, naar
alle tevredenheid. Een paar maanden terug weer naar Renate, nu om nogmaals eyeliners te laten
zetten, omdat ik aan mijn ene oog nog maar 20% zicht heb, en me niet zo mooi meer kon opmaken.
Ze heeft toen ook mijn wenkbrauwen gedaan.Mijn kleindochter van 16 jaar heeft ook een
permanente eyeliner laten zetten. Ze was bang dat het erg pijn zou doen, maar viel allemaal mee,
het kriebelt wel heel erg. Ik ben erg tevreden. Deze zomer moest ik naar ziekenhuis voor oogoperatie. De verpleegster bleef maar vegen aan mijn oog. Ik vroeg wat ze toch deed. Ze zei dat ze de
make-up er niet af kreeg. Maar goed dat ik niet onder narcose was, ik heb haar toen verteld dat dat
ook niet kon omdat het een tatoe is. We hebben er samen erg om gelachen, dus ging ik met veel lol
de operatiekamer in. Ik hoop Renate nog eens te ontmoeten hier in Nederland, om "de boel"een
beetje bij te werken. Je moet het natuurlijk af en toe een beetje laten bijkleuren. Ik ben erg blij dat
dit er is. Lieve Renate bedankt en tot ziens.
Michelle (Alfaz)

Mon, 10 Jan 2011 19:59:12 GMT +1

Toptoptop!
Na mijn ervaring van een aantal jaren geleden in NL waar ik eyeliner had laten doen en erg pijnlijk
was zat ik gespannen in de stoel maar Renate ik moet echt zeggen dat ik het bij jou amper iets
voelde en het zit er prachtig op je heb een super vaste hand ik ben er erg blij mee :)

Jony Kersten (Beek Ubbergen)

Fri, 31 Dec 2010 13:08:34 GMT +1

Hallo Renate,
Krijg de laatste tijd heel veel positieve reacties op mijn mooie wenkbrauwen en ben er heel blij mee.
Groetjes vanuit een winters Nederland,
Jony

Jeanne v/d Akker (Camping Benisol)Sat,

25 Dec 2010 11:31:07 GMT +1

Hallo Renate
Wil je even laten weten dat ik erg tevreden ben over de behandeling.Ben heel blij met mijn
permanente wenkbrouwen,had dit al veel eerder moeten doen.
Renate bedankt voor de goede zorgen.
Jeanne

Bollansee Rita (Schotensesteenweg 171 2100 Antwerpen)

17:15:22 GMT +1

We d, 22 Dec 201 0

Hallo Renate,
Na mijn wenkbrauwen,is mijn eyeliner ook heel goed gedaan.
Rita te Calpe/Spanje
Ine Janssen (Groesbeek)

Mon, 13 Dec 2010 21:03:14 GMT +1

Hoi Renate, Ik ben erg blij met mijn eyeliner en wenkbrauwen. Ze zijn super strak gedaan.
Complimenten.

Patrizia bos (nijmegen)

Fri, 03 Dec 2010 15:07:40 GMT +1

Al enige jaren bieden wij in ons Instituut voor huidverbetering de mogelijkheid aan permanente
make up door Renate te laten aanbrengen. Voor onze clienten wilden wij de garantie dat het perfect
zou gebeuren door iemand met ervaring, precisie en visie. Wij sturen voor behandelingen waarmee
wij niet dagelijks bezig zijn, onze clienten alleen door naar professionals. Gelukkig hebben wij die
perfecte partner gevonden in Renate, wat blijkt uit de positieve en enthuosiaste reacties van onze
clienten.
In combinatie met onze moderne technieken voor anti-aging en rejuvanation zoals mesotherapie,
microneedling, tca en glycolpeelingen zorgen in combinatie met de juiste permanente make-up dat
onze cliente tevreden de deur uit gaan.
Patrizia Bos
www.patriziabos.nl

Maruschka (nijmegen)

Fri, 26 Nov 2010 18:53:52 GMT +1

Bij mij is net een natuurlijke eyeliner gezet ben super blij gewoon pijnloos,het viel reuze mee, het
kriebelde alleen een beetje.En pluspunten voor het preciese werk,en de tijd die ze voor je neemt.dus
voor mensen die twijfelen ,twijfel niet en ga na renate dan zal je gegarandeerd tevrede zijn met het
resultaat. xxxx

Fredie Peerenboom (GROESBEEK)Sat,

20 Nov 2010 15:57:30 GMT +1

Super!!!! Het deed helemaal niet veel pijn voelt een beetje als krassen.Mijn eyeliner zit geweldig
scheelt enorm veel tijd 's morgens. Dank je wel Renate. xxx
Han Sesseler-Barens (Bergschenhoek)

Thu, 18 Nov 2010 18:46:59 GMT +1

Ben al jaren klant bij Renate tot mijn grote tevredenheid. Ben voor het eerst bij haar in Albir
gekomen en nu ik weer in Nederland woon bezoek ik haar nog trouw en ben altijd blij met het
resultaat. Ook wat betreft de nazorg kun je je geen betere wensen.
Ga naar haar toe en je voelt je mooier en blijder!
Groet,
Han
Lyda (Boxmeer)

Tue, 16 Nov 2010 12:32:28 GMT +1

Ik ben heel tevreden hoe mijn wenkbrauwen en eyeliner door Renate zijn gedaan. Zij werkt zo
precies en de nazorg/behandeling zijn perfekt. Had ik het maar eerder laten doen.

Hetty Kieffer (Spijkenisse)

Sun, 14 Nov 2010 18:02:24 GMT +1

Ik wou al héél lang eyliners,maar zag tegen de behandeling,en het resultaat op.
Nu ik wou dat ik het jaren eerder gedaan had,het is héél mooi,en naturlijk geworden,en de
behandeling is zo goed als pijnloos.
Dus niet twijfelen,maar DOEN!
Hetty kieffer

Mimi Zwarts (Amsterdam)

Sat, 06 Nov 2010 09:41:11 GMT +1

Beste Renate ik heb door jouw mijn wenkbrauwen met permanente make up laten behandelen en
ben daar erg tevreden over.MimiZwarts.
Mariette (angeren)

Thu, 04 Nov 2010 10:40:34 GMT +1

ja...het is al weer een paar jaar geleden dat je me een natuurlijke eyeliner gaf en ik ben nog steeds
tevreden...ik lijk jaren jonger..en er wordt naar me gefloten...of waren dat de vogels????

Marja de graauw (benitachell)

Mon, 01 Nov 2010 19:17:52 GMT +1

Hallo Renate,
Ben blij met de eyeliner en maak binnenkort een afspraak voor de wenkbrauwen.
groetjes Marja
Ellis (Denmark)

Mon, 01 Nov 2010 13:24:41 GMT +1

I just wanted to let You now, that I`m very happy about the treatment I got from You in September.
You fixed my eyebrows, and I must say, the chance have given
me a different and better look. So once again, thank you.
Kind regards
Ellis
Rose-Marie Haskins (Moraira)

Sun, 31 Oct 2010 15:35:56 GMT +1

Very happy with the end result. Have no hesitation in recommending Renate. Can't wait to have the
eyeliner done.
Anja (Leiden)

Sun, 24 Oct 2010 11:06:30 GMT +1

Hallo Renate,
Mijn wenkbrauwen zijn heel mooi geworden. Ik ben er erg blij mee! Dankjewel!
Ik ga door voor de eyeliner :-)
Groetjes, Anja.
Murielle Huibers (Moraira)

Wed, 20 Oct 201 0 23:03 :13 GM T + 1

Sinds een aantal jaar komt Renate van Cosmetic Touch bij mij in de schoonheidssalon "Touch of Zen
Moraira" om mijn klanten te behandelen met Permanent make-up. Vanaf het begin klikte het, wat ik
erg belangrijk
vind naar mijn klanten toe! Hygiëne en kwaliteit staan bij haar bovenaan dus ook daarin komen we
elkaar tegen. Zelf ben ik ook een tevreden klant! Zo heb ik laatst, na mijn wenkbrauwen al een paar
jaar te hebben gedaan, een eyeliner laten zetten! En blij toe! Het staat prachtig maar is vooral
praktisch! Woonachtig in Spanje, zon, zee, transpiratie....!!! Echt een aanrader!
Ik hoop nog vele jaren met Renate samen te werken maar in ieder geval houden we er een leuke
vriendschap aan over!
Murielle Huibers
schoonheidsalon

Touch of Zen
Moraira
Helga ()

Mon, 18 Oct 2010 21:27:19 GMT +1

Het is alweer 8 jaar geleden dat ik in jouw stoel mocht plaats nemen voor een permanente eyeliner.
Ben er nog elke dag blij mee! Je bent een zeer bekwame en enthousiaste vakvrouw.

Annette (Veenendaal)

Hoi Renate,

Tue, 12 Oct 2010 14:54:09 GMT +1

In jouw gastenboek lees ik alleen maar lovende woorden en dat verbaasd mij natuurlijk helemaal
niet. Ik ben ook superblij met mijn wenkbrauwen en eyeliners en zie er zelfs net uit bed
"aangekleed" uit. Je bent een vakvrouw van het hoogste niveau en ik beveel je bij iedereen aan
(maar dat weet je allang. Groetjes van Annette
An verheij (poortugaal.nl/la cala finestrat)

Tue, 12 Oct 2010 13:34:19 GMT +1

hoi, ik ben in spanje en wil graag mijn wenkbrauwen laten tatoeren .. ik heb al 2x eerder mijn
wenkbrauwen getatoeerd gehad dus er is een afdruk zichtbaar ... hoor graag wat van je ... bedankt
zover
Dawn (Altea)

Fri, 17 Sep 2010 11:09:16 GMT +1

Hi Renate, Just to say thank you so much for my permenant eyebrow tratment. You are so
professional and I always feel safe in your hands. As a qualified Nurse I am always very aware of the
importance of cleanliness and you take great care to practice in a safe environment. I would have no
hesitation in recommending you to all.

Diana swarts (benidorm)

Thu, 16 Sep 2010 18:33:07 GMT +1

renate bedankt dat je mijn ogen zo mooi hebt gemaakt iedere morgen in de spiegel denk ik aan jouw
je ben echt een super vakvrouw dit zouden alle vrouwen moeten doen bedankt xxx diana
Ceciel (Wijchen)

Tue, 14 Sep 2010 19:40:25 GMT +1

Hoi Renate,
Ben heel blij met de mooie eyeliner. Dankzij de verdoving nagenoeg pijnloos! Wat een verschil met
een eerdere ervaring bij een ander. Veel succes en tot ziens!
groetjes, Ceciel

Christina (Amerongen)

Mon, 13 Sep 2010 14:50:14 GMT +1

Hoi Renate,
Nadat jij naar volle tevredenheid mijn wenkbrouwen gedaan hebt, ben ik nu ook super tevreden
over mijn eyeliner, je hebt deze afgelopen zaterdag nogmaals bijgewerkt en ik heb nauwelijks last!
Tot een volgende x, groetjes, Christina

Hetty Oudshoorn (l'Alfaz del Pi)

Mon, 30 Aug 2010 08:19:40 GMT +1

Na een slechte ervaring in Nederland, heb ik nu door Renate een paar prachtige wenkbrauwen en
mooie eyeliner. Super. Je hebt er een permanente klant bij.

Sharon (Moraira)

Sun, 25 Jul 2010 09:33:06 GMT +1

Renate, bedankt voor mijn super wenkbrouwen! Ze zijn prachtige, helemaal gelijk en mooi vol! Krijg
er veel complimenten over. Tot de volgende X.
Sharon

