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Na het succes van eerdere edities in 2012, 2013 en 2014, organiseerde Nouveau Contour op 7
en 8 november de vierde editie van het internationale evenement voor permanent makeup specialisten. The Permanent Make-Up World Conference vond plaats in het chique
Amsterdam Marriott Hotel. Dit onafhankelijk, internationaal kennisplatform werd druk
bezocht. Esthéticienne legt verslag van de meest opvallende, interessante en vernieuwende demonstraties.
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Het evenement werd georganiseerd door Nouveau Contour,
leverancier van professionele micropigmentatie apparatuur
en opleidingsprogramma’s. Het merk is wereldwijd vertegenwoordigd en heeft tevens een kantoor in Orlando, Amerika, maar is van oorsprong Nederlands; het hoofdkantoor is
gevestigd in Weert. Met bijna twintig jaar ervaring op de teller
kent Armand Hoes, directeur van Nouveau Contour, de internationale pmu-branche van haver tot gort. Armand: “Een van
de redenen waarom dit congres zo succesvol is, is dat onder-

kers zijn ingevlogen, vanuit alle delen van de wereld. Delegaties
uit China, Thailand en Zuid-Korea maken indruk met hun verschijning en aanwezigheid. Onder hen is Wayne Shi, een bekende pmu artist uit China. Tijdens voorgaande events leverde hij
als spreker zijn bijdrage, maar nu is hij als bezoeker aanwezig
op het congres. De voertaal tijdens het event is Engels. Speciaal
voor de gasten uit Italië, Zuid-Korea en China is er een tolk aanwezig, zodat ook deze bezoekers het programma van de vierde
editie goed kunnen volgen. Onderwerpen die aan bod komen,

Opening van de vierde editie van The Permanent Make-Up World
Conference door Armand Hoes.

Demonstratie iLips van Rita Pelloni.

spelen in op trends en ontwikkelingen in de business. Door middel van inspirerende presentaties en gerichte demonstraties
worden de nieuwste technieken getoond.

werpen, presentaties en demonstraties niet merk-gerelateerd
zijn. Dat betekent dat er dus géén verkoop plaatsvindt. Niet van
producten maar ook niet van trainingen. Het maakt daarom
ook niet uit met welk merk je werkt als pmu specialist. Wereldwijd gezien zie je ontzettend veel kwaliteitsverschillen in het
opleidingsniveau - en dus ook het werk- van permanent makeupspecialisten. Dit beïnvloedt het beeld van pmu. En niet in
positieve zin. Met The Permanent Make-Up World Conference
stelt Nouveau Contour zich ten doel om het algehele kennislevel van micropigmentatiespecialisten te verhogen. In Nederland, maar ook ver daar buiten. Niet alleen het kennisniveau
krijgt een boost, we merken ook dat bezoekers het ontzettend
prettig vinden om eens met andere specialisten te praten, ervaringen te delen en gedachten uit te wisselen”, vertelt Armand.
“Het is een zeer gewaardeerde netwerkaangelegenheid.”

Controversiële lippigmentatie
De demonstratie iLips van Rita Pelloni uit Italië geeft een nieuwe kijk op lippigmentatie. Rita demonstreert hoe verschillende
kleuren op de lippen gemixt worden voor een uniek volumeeffect. Vooral de volgorde van aanbrengen is controversieel.
Rita start met de buitenste liplijn. Daarna brengt zij door middel
van geavanceerde schaduwtechnieken meerdere aan elkaar
grenzende kleuren aan op de lippen. Als finishing touch zorgt
zij ervoor dat de eerste liplijn perfect overloopt op de lippen.
Het resultaat is elegant: natuurlijke volle lippen die er altijd verzorgd uit zien. iLips is ontwikkeld voor een jonger publiek, maar
ook bij oudere dames is het resultaat chic en natuurlijk.

Internationaal karakter
Het internationale karakter van het event is weerspiegeld in de
afkomst van sprekers en bezoekers. Er zijn sprekers uit ZuidAfrika, China, Canada, Rusland en alles er tussenin. Ook bezoe-

Niet meer van deze tijd
Permanente eyeliner kan de oogkleur verdiepen, meer uitdrukking geven en iemands sterke punten accentueren. Volgens Gitana Vizgaitiene uit Litouwen is de tijd van zwarte eye-
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liner passé. In ‘Colorful Shading for Eyes’ combineert zij vier
tot vijf kleuren om zo uiteindelijk een smoky butterﬂy eyeliner
te creëren. Deze innovatieve en tikje speelse techniek is speciaal voor klanten die meer willen dan een klassieke eyeliner.

Demonstratie ‘Colorful Shading for Eyes’ van Gitana Vizgaitiene.

Tijdens haar zeer duidelijke demonstratie toont zij de techniek van ‘Colorful Shading for Eyes’ op het aanwezige model.
Het resultaat is prachtig.
HartverWarmend
De demonstratie ‘Areola Restauratie voor vrouwen na borstkanker’ heeft het antwoord voor vrouwen die mastectomie
moeten ondergaan. Voormalig borstkankerpatiënten eindigen vaak zonder tepels en met littekens van de operatie.
Dermapigmentatie biedt mastectomiepatiënten een niet-chirurgische mogelijkheid voor tepelreconstructie. Met behulp
van natuurlijke pigmentkleuren die aansluiten op het resterende weefsel en het totale kleurenpalet van de klant wordt

Demonstratie ‘Areola Restauratie voor vrouwen na borstkanker’ van
Yvette Zacharowitz

een natuurlijk resultaat bereikt dat aansluit op het resterende
weefsel. Naast de mooie resultaten, is de waardering door clienten voor de behandeling hartverwarmend. Met meer dan
twintig jaar ervaring in dermapigmentatie heeft Yvette Zacharowitz uit Zuid-Afrika haar unieke ‘optische illusie’-technieken
ontwikkeld om een realistische tepelhof en tepel te creëren.
zen
Populair en tot de verbeelding sprekend is de demonstratie
‘Zen Brows’. Gao Li uit China laat zien hoe de mooiste wenk-

Demonstratie ‘Zen Brows’ van Gao Li

brauwen ontstaan. De vloeiende lijn van de haartjes, perfecte
symmetrie en synergie met het gezicht van de klant leidt tot
een evenwichtige gepigmenteerde wenkbrauw. De Chinese
pmu-artiest werkt volgens de Zen filosofie; tijdens de demonstratie legt zij uit hoe dit in de behandeling tot uiting komt
en hoe dit doorwerkt in het leven van de cliënt. Niet alleen in
schoonheid, ook in de levensbenadering na de behandeling.
Zeer interessant!
nIeUWste van Het nIeUWste
Undina Sigmundsdóttir uit IJsland demonstreert de nieuwste techniek in micropigmentatie: Hybrid Pigmentatie, een
geavanceerde methode voor het verbeteren en het definiëren van wenkbrauwen. Bij Hybrid Pigmentation worden twee
bestaande technieken gecombineerd tot één succesvolle
methode: micropigmentatie en microblading. Microblading
maakt het mogelijk om scherpe, fijne lijnen op optimale
diepte te zetten. Micropigmentatie voegt volume en textuur
toe. De combinatie tussen beiden zorgt voor eindeloos veel
toepassingsmogelijkheden en maakt de techniek bovendien
geschikt voor veel huidtypen. Het resultaat van Hybrid Pig-

Demonstratie door Undina Sigmundsdóttir van Hybrid Pigmentation:
twee bestaande technieken gecombineerd tot één succesvolle methode:
micropigmentatie en microblading.

mentatie is een zachte, geschaduwde look met natuurlijke
uitstraling. De demonstratie was erg populair onder de aanwezige deelnemers.
vIp Classes
Het tweedaagse evenement wordt gevolgd door VIP-classes
die op maandag en dinsdag plaatsvinden. Deelnemers van
het congres kunnen hier - tegen additionele betaling - aan
deelnemen. “In een kleinschalige training wordt deelnemers de
kans geboden om direct de nieuwste technieken onder de knie
te krijgen. Er is keuze uit een VIP Class Hybrid Pigmentation of
een VIP Class Fashion Powder Brows (een nieuwe techniek voor
zachte, ingeschaduwde wenkbrauwen). Het aanbieden van
deze internationale training op locatie was een geslaagde zet,
zo bleek wel uit het aantal inschrijvingen”, aldus Armand Hoes.
Volgend jaar wordt de World Conference gehouden op 5 en 6
november 2016 in Amsterdam.
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